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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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ملخص تنفيذي

مّر املجتمع املدني بمراحل مختلفة عبر تاريخ تطوره، منذ الحضارة اإلغريقية حتى وقتنا الحاضر، ولم 
يكن له الداللة ذاتها أو التعريف ذاته. وفي الوقت الحالي، احتل املجتمع املدني حيزا خاًصا بين الدولة 

واملجتمع األهلي، من خالل تعريفه كمنظمات طوعية وغير ربحية وعابرة لبنى املجتمع األهلي. 

أشارت هذه الدراسة إلى أّن مفهوم »املجتمع املدني« يتناقض مع طبيعة الدولة الشمولية القائمة على 
التسلط واالحتواء، فال تتحقق حالة التعاون بين مؤسسات الدولة وهيئات املجتمع املدني إال في مناخ 
ديمقراطي، تحكم فيه القوانين ويحصل فيه التعاون والتنافس على خدمة املصلحة العامة، وحل املشكالت 
االجتماعية من زاويتين مختلفتين؛ فاملجتمع املدني يحتاج إلى الدولة من أجل تنظيم فضاء الحرية، فيما 
تحتاج الدولة الديمقراطية إلى هيئات املجتمع املدني، كوسيط بينها وبين املجتمع، من أجل تعزيز وتسريع 

الخدمة العامة، وتعزيز دولة الحق والقانون. 

تعود جذور املجتمع املدني السوري إلى أواخر العهد العثماني، حيث تشكلت الجمعيات املهنية، قبل أن 
يعطي قانون تنظيم الجمعيات العثماني لعام 1909 دفًعا مهًما لنشوء وتطور العديد من الجمعيات التي 
تمثلت أهدافها الرئيسة، في إيقاظ الوعي القومي العربي وإحياء اللغة العربية والنضال من أجل التحرر من 
الحكم العثماني. ولم يشهد العهد الفرن�سي تطورات نوعية في عمل منظمات املجتمع املدني، ويعود ذلك إلى 

غياب التشريع املالئم وسياسة االنتداب في ما يخص عمل املنظمات ذات التوجه الوطني. 

بعد الجالء، أعطى دستور عام 1950 زخًما لتطور املجتمع املدني، ومنحت املادة 17 منه الحق للمواطنين 
بتشكيل الجمعيات، وحصل ازدهار نسبي انتهى في بداية عهد الوحدة، حين أصدرت السلطات القانون رقم 
93 لعام 1958، الذي وضع قيوًدا على عمل منظمات املجتمع املدني، وظل القانون األساس، عالوة على 
تعديالته، الذي يتم االستناد إليه حتى الوقت الحاضر في سورية نظام األسدين، حيث تم إلحاق منظمات 
املجتمع املدني بالسلطة أو السيطرة عليها، ومنح التراخيص للمقربين من النظام لالستيالء على مصادر 

التمويل.

استفاق املجتمع املدني السوري من غيبوبته، في أواخر حكم حافظ األسد وبداية حكم بشار األسد، 
وسادت بعض اآلمال بانفتاحه الرئيس الجديد على املجتمع، وتشكلت العديد من الجمعيات واملنظمات 
 بفترة حكم األسد األب، وارتبط ذلك باعتماد نموذج اقتصادي جديد 

ً
وتضاعف عددها ثالث مرات، مقارنة

هو اقتصاد السوق االجتماعي، كإشارة إلى انفتاح العهد الجديد على العالم، لكن السياسة األمنية لم 
ترخص ألي منظمة مدنية لها عالقة بالسياسة. 

عنى بحقوق اإلنسان، وانتشرت منتديات الحوار في 
ُ
وفي بداية هذه املرحلة، تأسست بضع منظمات ت

، وتوقفت جميع األنشطة املستقلة تباًعا، بعد أن تم قمعها 
ً

مختلف املدن السورية. لكن ذلك لم يدم طويال
واعتقال بعض أعضائها، وعادت السلطة إلى ممارسة نهجها االستبدادي املعتاد، حتى انطالق فعاليات 

الثورة السورية في عام 2011. 

على العموم، لم تتشكل للمجتمع املدني السوري شخصيته املستقلة طوال تاريخ سورية، ولم يكن ثمة 
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تأسيس يعتّد به لعمل منظماته، التي امتزج فيها العامل األهلي باملدني، وهذا ما انعكس الحًقا على طبيعة 
وعمل منظمات املجتمع املدني بعد الثورة، وتجلى ذلك في قلة الخبرة وضعف التنظيم والفو�سى والفساد. 

مقدمة

تزداد أهمية منظمات املجتمع املدني في الدول الديمقراطية كقطاع ثالث بين الدولة ومؤسساتها من 
جهة، واملجتمع األهلي من جهة ثانية. وتكمن أهمية هذه املنظمات في أنها عابرة للبنى االجتماعية األهلية، 
وتمثل نقلة مهمة لبناء مفهوم املواطنة وتعزيزه في الدول الحديثة. وتسّهل على مؤسسات الدولة قيامها 
بواجباتها الخدمية، وتبقى مستقلة في الحدود التي تخضع فيها للتشريعات والقوانين الناظمة لعملها، بحيث 
تقوم بدورها بأفضل ما يمكن كوسيط بين الحكومات واملواطنين من أجل حماية مصالحهم. من جهة ثانية، 
أحدثت وسائل التواصل االجتماعية نقلة هائلة في عمل هذه املنظمات، وسهلت انتشارها وعممت فوائدها 
ووسعت من مجال الخدمات التي تقوم بها لتغطي مصالح واهتمامات متنامية تقوم على املبادرات التطوعية 

الفردية والجماعية.

استناًدا الى ما سبق؛ يمكن وصف مشكلة الدراسة باآلتي:

ما طبيعة السياق التاريخي الذي نشأت فيه منظمات املجتمع املدني في سورية حتى 2011؟ 11
ما دور التشريعات السورية في عمل منظمات املجتمع املدني؟ 11
ما العوامل الكامنة وراء الخلط بين منظمات املجتمع املدني واألهلي في سورية، التي أدت  11

إلى إضعاف الدور الذي من املفترض القيام به؟

هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع نشأة وتطور منظمات املجتمع املدني في سورية، منذ املراحل األخيرة للعهد 
العثماني حتى الثورة السورية في عام 2011، وتأثير مختلف املراحل والظروف السياسية، سلًبا أو إيجاًبا، 

على عملها.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في ضبط مفهوم وتعريف املجتمع املدني في سياقه التاريخي، وإظهار ما يميزه عن 
املجتمع األهلي من حيث طبيعة النشأة والدور، عالوة على تبيان حالة منظمات املجتمع املدني في مختلف 
املراحل التي مرت بها سورية، منذ أواخر العهد العثماني حتى الثورة، والعوامل التي عرقلت تطورها أو 
عززته، بما يساعد منظمات املجتمع املدني الجديدة واملهتمين في إعادة بناء املجتمع املدني السوري على 

أسس حديثة، من خالل الدراسات املستقبلية ملنظمات املجتمع املدني ملا بعد 2011. 

منهج الدراسة

املنهج األساس املعتمد في هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي، من خالل العمل املكتبي القائم على 
تحليل الدراسات والتقارير التي تناولت املجتمع املدني في سياقه النظري، منذ أواخر الحكم العثماني حتى 2011.
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: ملحة عن تاريخ املجتمع املدني
ً

أول

ليس من السهل تتبع مفهوم املجتمع املدني في سياق تاريخه اإلشكالي الذي نشأ فيه وتطور واغتنى 
باملضامين من عصر إلى عصر. ففي التاريخ اليوناني تم التمييز بين الرجال املنتمين إلى تجمعات سياسية، 
كمواطنين يقطنون املدن Citizens ويحكمون أنفسهم بأنفسهم ويهتمون بالشأن العام، وأولئك املنعزلين 
Idiots الذين تشكل الدوافع الفردية محتوى حياتهم)1). وفي التاريخ العربي - اإلسالمي، يمكن اعتبار فكرة ابن 
 أولية ومهمة عن عالقة املجتمع املدني 

ً
خلدون عن وضع املجتمع املتحضر، مقابل املجتمع البدوي، فكرة

باملجتمع األهلي باملفهوم املعاصر.

ثم لم تلبث فكرة املجتمع املدني املتمثلة بجماعات املواطنين األحرار املهتمين بالشأن العام، والتي سادت 
في العصرين اليوناني والروماني، أن غابت بعد أن هيمنت املسيحية على املجال االجتماعي العام، بما في 
ذلك الدولة، التي استمدت كامل شرعيتها من الهوت هذا الدين، طوال فترة القرون الوسطى)2). وتبع تراجع 
هيمنة الكنيسة على املجال العام والدولة في نهاية هذه املرحلة حالة انتقالية سادها اختالط املفاهيم، 
ي عن الشأن العام، 

ّ
وظهرت حركة اإلصالح الديني من داخل الكنيسة، للعودة إلى روحية الدين والتخل

وسط الصراع الناشب بين قوى اإلقطاع املرتبطة بالكنيسة وقيمها، وبين القوى البرجوازية الناشئة وفكرها 
املتطلع للخالص من هيمنة الكنيسة في بداية عصر النهضة. 

في تلك األثناء، تمت إعادة إحياء فكرة املجتمع املدني على صورة القوى الناشئة وباالرتباط مع مصالحها، 
كسلطة دنيوية مشروطة بوجود الدولة، ومن أجل تنظيم االضطراب الذي ساد في املجتمع، بعد ضعف 
هيمنة الكنيسة على املجال االجتماعي العام. وشيًئا فشيًئا، بدأ املجتمع املدني تخليص الفرد من روابطه 

العائلية واألهلية، ليدخله في عالقات السوق ونظام الحاجات، وليجعله ابًنا للمجتمع ككل. 

في عصر التنوير، بخالف هوبز ولوك اللذين رأَيا أّن املجتمع املدني وسيلة ينتجها التعاقد وتضمنها 
السياسة لتحقيق هدف محدد، اعتبر فيرغسون أّن املصلحة الخاصة وحدها ليست الدافع إلى تمتين 
األواصر االجتماعية في بعدها الكلي، وأّن هّم العيش والبقاء هو الينبوع األصلي للفعل اإلنساني)3). في هذه 
األثناء، كانت الثورة الفرنسية قد اعتبرت أّن اإلنسان ذاٌت مستقلة، وأّن الناس قادرون على تنظيم شؤونهم 

بأنفسهم وبصورة عقالنية وعلى األرض. 

وميز مونتسكيو بين حكومات الدول؛ الجمهورية واألرستقراطية العائلية وامللكية، حيث تسود القوانين، 
وبين الدول االستبدادية التي يحكمها أميٌر حسب أهوائه، واقترح وسائل وسيطة للحيلولة دون االستبداد 

)1)  جــون اهرنبــرغ، املجتمــع املدنــي: التاريــخ النقــدي للفكــرة، ترجمــة علــي حاكــم صالــح وحســن ناظــم، )املنظمــة العربيــة للترجمــة، لبنــان، بيــروت، 
الطبعة األولى 2008(، ص 31.

)2)  املصدر السابق، ص 75.

)3)  املصدر السابق، ص 185.
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كالتجارة. واعتبر جان جاك روسو أّن الشخص البدائي يصبح كائًنا أخالقًيا في املجتمع املدني، فعند عبور 
اإلنسان من الحالة الطبيعية إلى الحالة املدنية، »تحل في سلوكه العدالة عوًضا عن الغريزة ).......( ويحل 

الحق محل االشتهاء)))«. 

بيد أّن توّسع املجتمع املدني، بمفهوم ذلك العصر، على حساب العائلة واملجتمع األهلي، يخلق حالة من 
الفو�سى قطباها الثروة والفقر، ويقوض األسس األخالقية التي يقوم عليها املجتمع، وهنا تكمن الحاجة إلى 
الدولة كحاجة أخالقية، بحسب تعبير هيغل، تهدف إلى تنظيم الحاجات املتزايدة للمجتمع املدني وتحقيق 
مستوى أعلى للعدالة. لكّن ماركس انتقد مفهوم الدولة املستقلة عن/ واملتعالية على املجتمع املدني، عند 
هيغل، وأّن املجتمع املدني هو ما يشكل الدولة وليس العكس. كما انتقد ماركس الدولة كجزء من نقده 
للمجتمع املدني، ورأى أّن اإلنسان األناني، بوصفه العنصر املكّون للمجتمع املدني، هو شرط وجود الدولة 
التي تنظم له حقوقه، حقوق اإلنسان، وأن ال بدَّ من االستيالء على الدولة واستخدام دورها في إحالل 

العدالة االجتماعية )ثورة البروليتاريا(. 

وفي ثالثينيات القرن العشرين، حاول املفكر اإليطالي أنطونيو غرام�سي إحياء فكرة املجتمع املدني من 
داخل املاركسية، ورأى أّن املجتمع املدني هو املجال الثقافي واالجتماعي، في مقابل الدولة واملجتمع السيا�سي، 
ط الدولة، وأّن الطبقة العاملة يمكن أن تصل 

ّ
وأن ال بدَّ من أن تواجه الهيمنة الثقافية للمجتمع املدني تسل

إلى السلطة بعد أن تهيمن ثقافًيا على املجتمع)5).

وشكلت األنظمة الشيوعية في القرن العشرين نموذًجا نقيًضا لليبرالية، حيث اعتمدت الدولة على 
التخطيط املركزي، وتغلغلت في مختلف مناحي الحياة لتمنع أي مبادرة اجتماعية أو فردية مستقلة، 
فضاقت مساحة عمل املجتمع املدني أو انعدمت، كحقوق سياسية وحريات مدنية ومبادرات اجتماعية 
وحكم القانون. ظهر هذه التمدد الشمولي لسلطة الدولة داخل املجتمع في النظام السوفيتي على نحٍو خاص، 
في حين أّن بقاء بعض الثغرات في سيطرة الدولة، مثل مراكز العبادة وبعض النقابات واملؤسسات األهلية 
والعائلية، سمح لبذور املجتمَعين األهلي واملدني بأن تتفتح من جديد في دول الديمقراطيات الشعبية في 
أوروبا الشرقية، لتقوم بدور متصاعد في مواجهة هيمنة الدولة، في أواخر مرحلة الحرب الباردة، ومن أبرز 
األمثلة على ذلك، صعود دور نقابة التضامن لعمال بناء السفن في مدينة غدانسك البولندية، في ثمانينيات 
القرن املا�سي، بدعم من الكنيسة الكاثوليكية))). لكن نقطة ضعف دعاة املجتمع املدني في أوروبا الشرقية 
كانت في التركيز على دور هذا القطاع كمدخل للديمقراطية، وعدم إدراكهم ملتطلبات السوق القاسية في 

بلدانهم، التي كان عليها أن تنطلق من نقطة الصفر إلى هذه الدرجة أو تلك. 

لذا، وبخالف دول »الديمقراطيات الشعبية«، لم تظهر أي فعالية جماعية منظمة في االتحاد السوفيتي 

)))  جــان جــاك روســو، فــي العقــد الجتماعــي أو مبــادئ القانــون األسا�ســي، ترجمــة وتقديــم عبــد العزيــز لبيــب )املنظمــة العربيــة للترجمــة، بيــروت، 
لبنــان، 2011(، ص 98 – 99.

)5)  عزمي بشارة، املجتمع املدني: دراسة نقدية، )الطبعة السادسة، بيروت، لبنان، 2012(، ص 233.

)))  كان تحالــف اليســار والكنيســة الكاثوليكيــة فــي أميــركا الالتينيــة قــد لعــب دوًرا أساســًيا فــي النضــال ضــد الدكتاتوريــة )الهــوت التحريــر(، ولعــب 
التيار الديني دوًرا مهًما في ثورات الربيع العربي، لكن هذا الدور ذهب في طريق ال يصب في مصلحة الشعوب في التحرر من كل دكتاتورية، وليس 

هنــا املــكان املناســب للخــوض فــي األســباب. 
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السابق، إال مع بدء عملية انهياره، واقتصر األمر قبل ذلك على انشقاقات فردية لبعض الكتاب )سولجنستين( 
واألكاديميين )أندريه ساخاروف(، مع أن هذه االنشقاقات لم تكن من فراغ، وحدثت على خلفية انتشار 

األفكار املعادية للدولة السوفيتية الطاغية على نطاٍق واسع. 

ففي النظام االستبدادي، كما تقول حنة أرندت، »تنقطع الصالت السياسية بيت الناس، وُيحال دون 
االستعدادات البشرية للعمل والسلطة، غير أنه ال يمكن أن يق�سي على كل الصالت بينهم، وما كان ليحطم 
كل االستعدادات البشرية«)7)، وأّن »العزلة هي ذلك الطريق املسدود الذي ينساق الناس إليه، حين تكون 

حياتهم السياسية، حيث يسعون إلى تحقيق مشروع مشترك، قد دمرت«)8). 

وبعد االسترخاء النسبي في العالقات الدولية في نهاية الحرب الباردة؛ تبلورت العالقة بين الدولة واملجتمع 
املدني، بحيث تكون مؤسسات الدولة حيادية تجاه مصالح مجموعات املجتمع املدني، التي تحافظ على 
استقالليتها النسبية، في حين يعمل اإلعالم وتوافر الحريات العامة على بلورة حوار مفتوح بين مجموعات 
املجتمع املدني والدولة. من جهة ثانية، اغتنت جمعيات املجتمع املدني بما وفرته وسائل التواصل االجتماعية 
من إمكانية سريعة اللتقاء الناس حول مصلحة محددة، خاصة أو عامة، والحوار حولها، ذلك من خالل 
إنشاء املجموعات اإللكترونية، التي توفر الوقت والجهد وتجمع الناس على منصاتها للحوار حتى من داخل 

منازلهم.

)7)  حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، )دار الساقي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، )201(، ص 270.

)8)  املصدر السابق، ص 271.
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ثانًيا: املجتمع املدني واملجتمع األهلي

عنى بتوزيع 
ُ
تقوم معظم األنشطة األهلية في مجتمعاتنا على األعمال الخيرية ذات الطابع الديني، وت

املساعدات والصدقات وأموال الزكاة على الفقراء، كضرٍب من التكافل االجتماعي الضروري، في ظروف 
عدم قدرة مؤسسات الدولة على تلبية هذه االحتياجات. ومع أن منظمات املجتمع املدني تنافس الجمعيات 
التابعة للبنى األهلية السابقة للدولة )كالعائلة والعشيرة والقبيلة والطائفة... الخ(، فهي ال تنفي دورها 
في الخدمة العامة، إنما تحتفظ بتميزها، من حيث تقديم خدماتها على املستوى الوطني أو تلبية مصالح 

جماعات غير محصورة بانتماء أهلي محدد. 

ليس ثمة فصل واضح بين املجتمعين األهلي واملدني، في تاريخ املجتمعات األوروبية، بسبب طبيعة 
النشأة، ويشار إليهما بمصطلح واحد هو املجتمع املدني Civil Society، في حين يبدو التمييز بين املجتمعين 
األهلي واملدني ضرورًيا في الوقت الحاضر، وبخاصة في بلداننا التي تفتقر إلى الدور الديمقراطي والوطني 
ملنظمات املجتمع املدني، وهذا سبب من أسباب تقييد دور هذه املنظمات في الدول املحكومة من قبل 
أنظمة مستبدة، تفضل التعاون والتحالف مع املجتمع األهلي لتحجيم الدور املهم للمجتمع املدني، في إطار 
جهودها لتثبيت الوضع القائم، كمصلحة للطرفين. مع ذلك، ليس ثمة توافق حاسم حول مسألة التمييز بين 
املجتمعين األهلي واملدني، فبينما يشير عزمي بشارة إلى أنهما مستويان مختلفان من التطور املجتمعي)9)، فإن 

برهان غليون يطابق بين املفهومين، بدعوى ضرورة عدم إهمال املؤسسات األهلية ذات العراقة)10).

 وحاالت انتقالية، كما في 
ً

وفي مسألة الحدود بين منظمات املجتمعين املدني واألهلي، نجد أّن ثمة تداخال
حالة الجمعيات الخيرية التي تتبع جماعة أهلية محددة، لكنها ال تحصر نشاطها داخل هذه الجماعة، إنما 
تقدم خدماتها لجميع املواطنين بدون استثناء، وبالتالي فهي أهلية النشأة ومدنية االنتماء. تحمل مثل هذه 
الجمعيات من املجتمعات األهلية العراقة والقدرة على التجدد والديمومة، فتضخ دًما جديًدا في املجتمع 
املدني حديث النشأة في مجتمعاتنا، ولكنها، من جهة ثانية، تمثل أسلوًبا منظًما لـ »غزو« املجتمع املدني، 
بخاصة عند وجود سلطة لها مصلحة في التحالف مع املجتمع األهلي، على حساب املجتمع املدني، كما في 

نموذج دولة االستبداد السائدة في منطقتنا. 

)9)  عزمــي بشــارة، واقــع وفكــر املجتمــع املدنــي؛ قــراءة شــرق أوســطية، )مســاهمة فــي كتــاب إشــكالية تعثــر التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي، 
مواطــن، املؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، رام هللا، فلســطين، الطبعــة األولــى، 1997(، ص 00).

(10(  https://www.albayan.ae/paths/books/2008-08-03-1.662705

https://www.albayan.ae/paths/books/2008-08-03-1.662705
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ا: املجتمع املدني والدولة
ً
ثالث

تقوم عالقة هيئات املجتمع املدني باألجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة الديمقراطية على التعاون، 
من خالل تقديم االقتراحات واملساعدة في إيجاد الحلول. وما يميزها عن األحزاب السياسية أنها ال تسعى 
للوصول إلى السلطة، فاألحزاب هي حالة انتقالية بين املجتمع املدني والدولة، وتعّد من منظمات املجتمع 
املدني ما دامت خارج السلطة، بينما تتحول إلى جزء من املجتمع السيا�سي/ الحكومة/ الدولة عند وصولها 

إلى سدة الحكم.

ويتناقض مفهوم املجتمع املدني مع طبيعة الدولة الشمولية القائمة على التسلط واالحتواء، فال تتحقق 
حالة التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات املجتمع املدني إال في مناخ ديمقراطي، يحكمه التعاون 
والتنافس على خدمة املصلحة العامة وحل املشكالت االجتماعية، ولو من زاويتين مختلفتين. كما يحتاج 
املجتمع املدني إلى الدولة من أجل تنظيم فضاء الحرية، فيما تحتاج الدولة الديمقراطية إلى منظمات 
املجتمع املدني كوسيط بينها وبين املجتمع، من أجل تسريع الخدمة العامة وتحسينها، وتعزيز دولة الحق 

والقانون. 

وال يعني ذلك أّن جمعيات املجتمع املدني ال توجد في بعض البلدان التي تحكمها الدكتاتوريات، كجمعيات 
صة ومحاصرة ويتعرض أعضاؤها 

ّ
حقوق اإلنسان والنقابات وغيرها، في هذه الحالة إما أن تكون غير مرخ

لالعتقال والسجن، وإما أن يتم االستيالء عليها نهائًيا وإلحاقها بمنظومة الدولة الشمولية، كما في الحالة 
السورية. لذا، يعد وجود منظمات املجتمع املدني بحد ذاته رغبة في االنعتاق ومساهمة في النضال من أجل 

الحرية، و«يتقاطع مع مصلحة حقيقية في البحث عن بديل للدولة التسلطية)11)«.

ا في تقويض النظام املستبد، كما في  وفي حاالت نادرة، قد تلعب هذه منظمات املجتمع املدني دوًرا مهمًّ
حالة نقابة التضامن البولندية املذكورة أعاله، حيث إّن اتساع املشاركة الشعبية في الشأن العام، من 
خالل االنتشار الواسع لوسائل التواصل االجتماعية، ُيجبر الدول، بغض النظر عن طبيعتها، على الخضوع 
لإلرادة الشعبية لهذه الدرجة أو تلك، ألّن هذه األنشطة املتزايدة والواسعة »تستنفد قدرة الدولة وحدها 
على االستيعاب والرقابة، فتضطرها إلى الدخول في حلول وسط، من ضمنها التسامح مع املؤسسات غير 
الحكومية)12)«. لذا، يمكن اعتبار وجود هيئات املجتمع املدني في الدولة املستبدة حالة ديمقراطية كامنة 

تساعد في عملية االنتقال إلى الدولة الديمقراطية.

)11)  عزمي بشارة، املجتمع املدني: دراسة نقدية...، املرجع السابق، ص 303.

)12)  املرجع السابق والصفحة نفسها.
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رابًعا: أسس املجتمع املدني ودوره وتعريفه

العنصر األساس في تشكيل أّيٍ من منظمات املجتمع املدني هو الرغبة الطوعية في القيام بعمل مشترك 
ي بالوعي واملسؤولية والتنظيم 

ّ
لخدمة مصلحة مشتركة أو الصالح العام، ويستدعي ذلك درجة من التحل

والعمل ضمن ما تقتضيه القوانين والتشريعات املعمول بها، عالوة على وضع نظام داخلي خاص بالجمعية 
لتنظيم العالقة بين املنتسبين إليها. وإّن استقاللية الجمعية عن الدولة، بمعنى التعاون وعدم التبعية، هو 
من صلب تعريف أي جمعية أو منظمة باعتبارها هيئة من هيئات املجتمع املدني، وتهدف إلى املساعدة في 

حل املشكالت ورعاية مصالح اجتماعية عامة، من دون تحقيق مكاسب وأرباح من وراء ذلك.

وتعمل منظمات املجتمع املدني على انتشال األفراد من حالة السلبية والالمباالة، وعلى انخراطهم في 
 عن تعزيز العالقات االجتماعية 

ً
العمل الجماعي وما يرافق ذلك من تحقيقهم لذواتهم وبروز إمكاناتهم، فضال

واملشاعر الوطنية وتخفيف االحتقان االجتماعي ونشر قيم التسامح واحترام الرأي اآلخر. وال ينفصل السعي 
وراء مصالح األفراد املنضوين في إطار الجمعيات املهنية عن املصلحة العامة ككل، ويقود، في نهاية املطاف، 

إلى زيادة الخير العام. 

ط أجهزة الدولة الشمولية، ويؤدي دوًرا تحررًيا، ولو 
ّ
واملجتمع املدني ديمقراطي بطبيعته، وهو يحدُّ من تسل

بصورة غير مباشرة، ويزيد من مساحة هامش الحريات املدنية، الفردية والجماعية، في الدول الديمقراطية.

معاصر للمجتمع املدني، كمجموعة متنوعة وواسعة ومتنامية  مما سبق، يمكن استنباط تعريف 
باستمرار من املنظمات، التنموية والخدمية والثقافية والبيئية وغيرها، القائمة على املبادرات الفردية 
التواصل  وسائل  على  حدثة 

ُ
امل املجموعات  حتى  الربحية،  وغير  الطوعية  املنظمة،  الجماعية  والجهود 

االجتماعية، والتي تسعى ملصالح وحقوق مجموعات محددة أو املصلحة العامة ككل. ال تشمل هذه املنظمات 
قطاع األعمال/ الخاص وال الصحافة. 

في هذا التعريف، يشغل املجتمع املدني الحّيز بين املجتمع األهلي والدولة، وينمو على حسابهما، كقطاع 
ثالث، ويتداخل معهما في حدود متحركة ترسم استقالليته عنهما وارتباطه بهما في آٍن مًعا، تبًعا لطبيعة 
الحكم والنظام السيا�سي القائم، وإن كان التموضع املالئم للمجتمع املدني هو في الدولة الديمقراطية 
الحديثة. وغالًبا ما يتداخل عمل منظمات املجتمع املدني املحلية وتلك العاملة على املستوى العالمي، من 

خالل مختلف أشكال الدعم وتعميم التجارب الناجحة )13).

وينطلق هذا التعريف من التأكيد أن ما يميز منظمات املجتمع املدني هو كونها عابرة ملكونات املجتمع 
األهلي، ومن ضرورة التفريق بين املجتمعين األهلي واملدني، وترجمة مصطلح Civil Society اإلنكليزي أو ما 
يعادله في اللغات األخرى، باملجتمع املدني فقط، تمييًزا له عن املجتمع األهلي، الذي يشار إليه باملصطلح 

 :)WEF( 13)  التعريف األكثر شمولية واألقرب لتعريفنا للمجتمع املدني، موجود، على حد علمنا، في أدبيات املنتدى االقتصادي العالمي(
https//:www.weforum.org/communities/civil1society

https://www.weforum.org/communities/civil-society
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Indigenous Society ))1)، مع العلم أّن التمييز بين املصطلحين املذكورين أكثر وضوًحا باللغة العربية على 
األقل، ويتجاوز إشكاليات النشأة التاريخية املعقدة ملفهوم املجتمع املدني في أوروبا، وعدم وجود مصطلح 

محدد لإلشارة إلى املجتمع األهلي، كمقابل للمجتمع املدني. 

يقود تطور املجتمع املدني في هذا التعريف إلى اضمحالل دور الدولة التقليدي، مثلما يعمل على استنزاف 
روابط وعالقات ووظائف املجتمع األهلي وحصرها في نطاقات أضيق، كصيرورة طبيعية)15)، ومن دون 
الهيمنة على جمعيات املجتمع األهلي أو إعاقة قيامها بمهامها ووظائفها التقليديتين في الخدمة االجتماعية.

))1)  يمكن اقتراح مرادفات أخرى قد تكون أكثر دقة في اللغة اإلنكليزية، مثل Country أو domestic... الخ.

)15)  فالتحول الطبيعي هنا يسير باتجاه واحد من املجتمع األهلي إلى املدني، والعكس هو نكوص تاريخي مؤقت، كما حدث في الحرب السورية.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

12

خامًسا: نشوء وتطور املجتمع املدني السوري

تعاملت معظم األنظمة بحذر مع فكرة املجتمع املدني، باعتبارها ظاهرة مستوردة ومشبوهة، وربطتها 
بالصراع مع القوى املهيمنة على املستوى الدولي، بدعوى وجود محاوالت لتوظيف بعض مؤسسات املجتمع 
املدني أو بعض أفرادها لخدمة أجندات خارجية. وأف�سى ذلك إلى ضعف املجتمع املدني في بلداننا، حتى إن 
البعض شكك في وجوده بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة واألنظمة السياسية القائمة، ولدرجة أنه 

 عن الدولة وقادًرا بالتأثير عليها«))1). 
ً

»من الصعب أن تجد مجتمًعا مدنًيا في املنطقة العربية مستقال

الجميع، ولن  التغيير ستكون عاصفة وربما مدّمرة، وستصيب  املدني أن رياح  يعني غياب املجتمع 
يقف أمامها التشبث بالسيادة أو عدم التدخل بالشؤون الداخلية، تلك الحجج التي تتذرع بها الحكومات 
حقوق  واحترام  إصالحات  وإجراء  الحريات  إطالق  تقت�سي  التطور  وأن ضرورات  بشعوبها،  لالستفراد 

اإلنسان، كضمانات لحماية السيادة الوطنية والحد من التدخالت الخارجية)17). 

ينطبق ما سبق بشكل خاص على التعامل مع املجتمع املدني السوري في عهد االستبداد، ومحاوالت 
تعطيل دوره وربطه بالسلطة. لكن التطور العالمي، املتعلق بدور منظمات املجتمع املدني وأنشطتها، فرض 
على النظام السوري، بخاصة بعد العام 2000، السماح بعمل بعض مؤسسات املجتمع املدني، شريطة 
االبتعاد عن كل ما له عالقة بالسياسة، وساعد في تحقيق ذلك التحوالت السياسية واالقتصادية في بنية 

النظام في تلك الفترة. 

في العهد العثماني . 	

انعكست طبيعة الظهور الخجول للعالقات البرجوازية في رحم الثقافة اإلقطاعية في منطقتنا، والناجم 
عن كون التطور الرأسمالي نشأ كامتداد لإلقطاع وليس بالتضاد والصراع معه، كما حدث في أوروبا، 
انعكست على العالقة بين املجتمعين األهلي واملدني، وظل األول هو املهيمن وحمل أمراضه إلى الثاني. وقد 
تمثلت نواة املجتمع املدني في هذه الفترة بجمعيات واتحادات مهنية عديدة في املدن السورية الرئيسة، بدًءا 

من منتصف القرن التاسع عشر)18). 

لكن بداية القرن العشرين شهدت والدات كثير من الجمعيات والتنظيمات، تمحورت حول الدعوة 
لليقظة العربية وبعث الروح القومية وإحياء اللغة العربية. كان ذلك استجابة أو ردة فعل لتطورات سياسية 
بدأت منذ عام )187، حين جرت إصالحات مهمة، تم فيها اعتماد النظام البرملاني والعمل بالدستور في بداية 

))1)  باقر النجار، املجتمع املدني في الوطن العربي: واقع يحتاج إلى إصالح، )في كتاب املجتمع املدني ودوره في اإلصالح(، تحرير ممدوح سالم، 
القاهرة، )200، ص 57.

)17)  عبد الحسين شعبان، املجتمع املدني سيرة وسيرورة، )أطلس للنشر والتوزيع، بيروت، 2012(، ص بال.

)18)  عبد هللا حنا، املجتمعان املدني واألهلي في الدولة العربية الحديثة، )دار املدى، دمشق، 2002(، ص، بال. عن مخطوط غير منّسق للمؤلف، 
وال تتطابق أرقام الصفحات فيه مع الصفحات الواردة في الكتاب األصلي، غير املتوافر. 
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عهد السلطان عبد الحميد الثاني. ولم تعّمر هذه اإلصالحات سوى عام واحد، حيث أقدم السلطان على 
إيقاف العمل بها عام 1877 بحجة الحرب الروسية - التركية. 

القى هذا اإلجراء معارضة األوساط العسكرية والسياسة، وتشكلت جمعيات عدة اتحدت لتشكيل 
جمعية االتحاد والترقي )1908(، التي اتخذت من مقدونيا مقًرا لها، وطالبت بالعودة إلى العمل بالنظام 
البرملاني والدستور. وأمام تزايد االحتجاجات، خضع السلطان عبد الحميد الثاني للمطالب، وأعقب ذلك 

موجات من الفرح عمت بالد الشام، وتشكلت في مدنها الرئيسة فروع لجمعية االتحاد والترقي)19). 

وبعد عام واحد من فوز االتحاد والترقي في انتخابات 1908؛ حدثت ثورة مضادة ذات طابع ديني ضد 
علمانية حكم االتحاديين بقيادة الجمعية املحمدية، وامتدت إلى بالد الشام. وعلى إثر ذلك، هاجمت قوات 
االتحاديين العاصمة األستانة، وعزلت السلطان عبد الحميد، وعينت مكانه السلطان محمد الخامس. 
ولم تلبث سياسة التتريك التي اعتمدها االتحاديون أن أحدثت ردة فعل عربية، تمثلت باملطالبة بنظام 
لالستقالل  الدعوة  إلى   

ً
الالمركزي، وصوال الحكم  واعتماد  للعرب  القومية  الحقوق  وإعطاء  ديمقراطي 

والتخلص من الهيمنة التركية)20).

تميزت الجمعيات التي تشكلت في تلك الفترة)21) بكونها ذات توجهات سياسية – ثقافية، تدعو للمساواة 
القومية في ظل السلطة العثمانية أو االستقالل عنها، ويمكن اعتبارها من منظمات املجتمع املدني، كونها 
ا بين الدولة وأوساط شعبية واسعة تطالب باإلصالح أو االستقالل. 

ً
عابرة لألديان والطوائف، وتمثل وسيط

تشكلت الجمعية العربية الفتاة على يد ثالثة طالب في إسطنبول )1909(،  الفتاة:  العربية  الجمعية 
وانتخبت هيئة إدارية لها في باريس )1911(، وانتقلت إلى بيروت )1913(. وتعّد هذه الجمعية من أهم جمعيات 
تلك الفترة، وقد طورت مطالبها السياسية إلى درجة االستقالل التام عن السلطنة العثمانية، وحذا املؤتمر 
العربي في باريس )1913( حذوها. انتقل مركز الجمعية إلى دمشق، بعد الحرب العاملية األولى وكان من أبرز 
أعضائها األمير فيصل بن الحسين، ولعبت دوًرا سياسًيا بارًزا في فترة حكم فيصل لسورية. تمثل هدف 

الجمعية السرية في هذه الفترة بتحرير البالد العربية من العثمانيين الذين أعدموا بعض أعضائها)22).

جمعية النهضة العربية: بخالف الجمعية العربية الفتاة، نحت جمعية النهضة العربية )تأسست عام 

)19)  زهيــر غنايــم عبــد اللطيــف غنايــم، التمثيــل النيابــي وقوانيــن النتخابــات فــي الدولــة العثمانيــة وأثرهــا علــى األوضــاع السياســية فــي بــالد 
1876-1914م، )جامعــة القــدس، 2007(، بتصــرف. فــي نهايــة العصــر العثمانــي  الشــام 

)20)  املصدر السابق. بتصرف.

)21)  ومنهــا جمعيــة بيــروت الســرية وجمعيــة النهضــة العربيــة ورابطــة الوطــن العربــي وجمعيــة األخــاء العربــي العثمانــي والجمعيــة القحطانيــة 
والجمعيــة العربيــة الفتــاة وجمعيــة الجامعــة العربيــة وجمعيــة العهــد وجمعيــة العلــم األخضــر وحــزب الالمركزيــة اإلداريــة العثمانيــة وجمعيــة بيــروت 
اإلصالحيــة واللجنــة املركزيــة الســورية واالتحــاد الســوري واملنتــدى األدبــي واملؤتمــر العربــي فــي باريــس. نظــم عمــل هــذه الجمعيــات قانــون الجمعيــات 

العثمانــي )1909(.

)22)  عامــر الحمــوي، ملحــة تاريخيــة عــن الجمعيــات السياســية فــي املشــرق العربــي أواخــر العهــد العثمانــي، موقــع رســالة بوســت، 25 تمــوز/ يوليــو 
2019. بتصــرف.

https//:bit.ly3/meO7Ga

https://bit.ly/3meO7Ga
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)190( منحى ثقافًيا وفكرًيا، بهدف إحياء اللغة العربية ونشرها وإعادة مجد العرب ورفعتهم. انتقل مركزها 
من إسطنبول إلى دمشق، وتأسست لها فروع في دول عربية عدة، وتحولت إلى جمعية غير سياسية )1909( 
بضغط من حكومة االتحاد والترقي، بعد العودة للعمل بالدستور )1908(. وكان لهذه الجمعية فضل كبير في 

إحياء الثقافة واللغة العربية والتاريخ العربي)23). 

في عهد النتداب الفرن�سي. 	

عملت سلطات االنتداب املفوضة من قبل عصبة األمم املتحدة عام 1922 على استبدال طريقة الحكم 
العثمانية، بنموذج جديد لإلدارة على الطريقة األوروبية، ينفذها حكام محليون معينون من قبل االنتداب، 
بما في ذلك السماح بتشكيل الجمعيات، فقد جاء في حيثيات القانون الناظم لعمل الجمعيات ما يلي: »خارج 
إطار الدولة واألمة، ثمة أشكال أخرى من الترابط تتقاسم الحياة االجتماعية لألفراد، بعضها عفوي وطوعي 
وأغلبها علماني«))2). وبناء على ذلك، تم السماح بتشكيل الجمعيات ومنظمات املجتمع املدني، ولكن مع 

حجبها إن تعارضت مع سياسات االنتداب. 

لكن النشاط املدني تأثر في هذه الفترة بطريق الحكم االرتجالية للمندوب السامي الفرن�سي، فهو اآلمر 
ا من النظرة 

ً
الناهي، الذي ُيصدر األحكام ويلغيها وفق رغباته وبمساعدة مستشاريه من الفرنسيين، وانطالق

الفوقية املسبقة للوصاية على شعب ذي مرتبة أدنى)25). ثم جاء دستور عام 1930 ملحاولة الحد من سلطات 
االنتداب، وقد سمح هذه الدستور بحرية إنشاء الجمعيات في املادة 25 منه. 

تركز معظم النشاط األهلي/ املدني في عهد االنتداب في تشكيل النقابات واألحزاب والتنظيمات الشبابية 
م املرسوم التشريعي رقم 

ّ
شبه العسكرية التابعة لألحزاب السياسية في أجواء تنافسية حادة))2). وقد نظ

152 )1935( عمل املهن الحرة والحرف، وتأسس االتحاد العام لنقابات العمال عام 1938. اعتبر املرسوم 
 طوعًيا وحًرا، ويمكن للعامل االنتساب إلى النقابة التي تمثل قطاع عمله بكل حرية، 

ً
152 العمل النقابي عمال

وبغض النظر عن االنتماء الفكري أو السيا�سي أو املذهبي)27).

وفي فترة الثالثينيات، حصلت اإلرهاصات األولى لتشكيل جماعة اإلخوان املسلمين، تأثًرا بدعوة مؤسس 
حركة اإلخوان في مصر الشيخ حسن البنا عام 1928. كانت البداية بتأسيس مصطفى السباعي السوري 

)23)  املرجع السابق. بتصرف.

))2)  إدمون رباط، تطور سورية السيا�سي في ظل االنتداب، ترجمة سليمان ريا�سي، )إصدار املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة 
األولى، بيروت، 2020(، ص 271.

)25)  املرجع السابق، بتصرف.

))2)  من أهم أحزاب هذه املرحلة وتنظيماتها الحزب الشــيوعي والحزب القومي االجتماعي الســوري والكتلة الوطنية وجماعة اإلخوان املســلمين 
)0)19( وحركــة الشــباب الوطنــي )تأسســت عــام )193 كحركــة تابعــة للكتلــة الوطنيــة( وعصبــة العمــل القومــي )أسســها صبــري العســلي 1935( 
و«الشباب املثقف« و«أخوة هنانو«، والعديد من فرق الكشافة، وتأسس اتحاد الطالب عام 1939. وكانت قد تأسست نقابات املحامين )1912( 

واألطبــاء والصيادلــة )1923( وتأخــر تشــكيل نقابــة املهندســين حتــى عــام 1950.

(27(  https://bit.ly/3ceFN65

https://bit.ly/3ceFN65
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لجمعية التعارف اإلسالمي، عندما كان يدرس في األزهر، وقد أعجب بشخصية الشيخ حسن البنا، وارتبط 
بعالقاٍت وثيقة مع إخوان مصر. اعتقلته السلطات الفرنسية في بداية األربعينيات عند عودته إلى سورية 
سنتين ونصف، عاد بعدها للتدريس في مدينته حمص، واستأنف أنشطته الدينية. اندمجت الجمعيات 
اإلسالمية العديدة)28)، التي تشكلت في سنوات عقدي الثالثينيات واألربعينيات، لتشكيل جماعة اإلخوان 
املسلمين عام 5)19. كانت الحركة اإلسالمية في تلك الفترة رًدا على الدعوات الوطنية لتحرير سورية 
واستقاللها والدعوة اللتحاقها بركب املدنية الحديثة، دون أن يكون لإلسالم حضور في تحرك وطروحات 

أصحاب هذه الدعوات«)29). 

وتأسست في هذه الفترة الخطوات األولى لتشكيل نقابة املعلمين؛ إذ بدأ التنظيم النقابي للمعلمين في 
مدينة دمشق عام 1935، وتبعتها خطوات مماثلة في حمص وحماة وحلب والسويداء ودير الزور، ثم عقد 
املؤتمر األول للهيئات النقابية في حلب عام 1937، تاله املؤتمر الثاني عام ))19، الذي طالب بتعديل البرامج 

واملناهج وإصالح أوضاع املعلمين. وتأخر وضع النظام الداخلي للهيئات النقابية حتى عام )30)5)19. 

باملهن  الخاصة  النقابات  من  العديد  الثالثينيات  منتصف  الرئيسة  السورية  املدن  في  تشكلت  كما 
الحرفية، كالخياطة والنجارة والحدادة والحالقة وغيرها، ولعب املكتب النقابي املركزي التابع للجنة املركزية 
للحزب الشيوعي دوًرا مهًما في تشكيل هذه النقابات وتنظيم أنشطتها. في وقت الحق، 1970، تم تنظيم عمل 

الحرفيين من خالل جمعيات حرفية تنضوي في إطار االتحاد العام للحرفيين املرتبط بأجهزة الدولة)31). 

وعلى الرغم من أن بعض هذه الجمعيات/ املنظمات في عهد االنتداب ينطبق عليها التعريف الحالي 
للمجتمع املدني، كجمعية العاديات، فإن معظمها كانت ذات طابع أهلي أو ما بين أهلية ومدنية، ولم تكن 
ثمة معايير وقوانين وأنظمة داخلية، يمكن أن تضبط عملها في هذه الفترة، ومنها ما تشكل بالضد من سياسة 

االنتداب وفي مواجهة إجراءاتها التعسفية، مثل جمعية العاديات وعصبة العمل القومي. 

جمعية العاديات: يمكن اعتبار جمعية العاديات كمثال على منظمة مجتمع مدني في تلك الفترة، وما زالت 
تمارس نشاطها حتى اآلن. تأسست جمعية العاديات في عام )192، باسم جمعية أصدقاء القلعة من قبل 
مجموعة من املثقفين، ومنهم الشيخ كامل غزي واألب جبرائيل رباط، رًدا على محاولة ضابط فرن�سي سرقة 
املحراب األثري الفريد لجامع نور الدين الزنكي في قلعة حلب. تم إطالق االسم الحالي على هذه الجمعية في 
عام 1931، وتم تعديل نظامها الداخلي في عام 1958، لتشكل فروًعا لها في معظم املدن السورية )15 فرًعا 

)28)  ومنهــا جمعيــة التمــدن اإلســالمي وجمعيــة التوجيــه اإلســالمي ورابطــة العلمــاء وجمعيــات شــباب محمــد وجمعيــة الشــبان املســلمين فــي دمشــق 
وجمعيــة اإلخــوان املســلمين فــي حمــاة وجمعيــة دار األرقــم فــي حلــب والرابطــة الدينيــة فــي حمــص وجمعيــة دار األنصــار فــي ديــر الــزور وجمعيــة الشــبان 
املســلمين فــي الالذقيــة. تشــكلت جماعــة اإلخــوان املســلمين فــي ســورية مــن الجماعــات الســتة األخيــرة عــام 5)19. )عدنــان ســعد الديــن، اإلخــوان 

املســلمون فــي ســورية: مذكــرات وذكريــات مــا قبــل التأســيس وحتــى عــام )195.

)29)  عدنــان ســعد الديــن، اإلخــوان املســلمون فــي ســورية: مذكــرات وذكريــات مــا قبــل التأســيس وحتــى عــام 1954، )مكتبــة املدبولــي، القاهــرة، 
2010(، ص بــال.

(30(  https://damunvsynd.org/site/?page_id=571

(31(  https://kassioun.org/syria/item/9235-1913-2013-2

https://damunvsynd.org/site/?page_id=571
https://kassioun.org/syria/item/9235-1913-2013-2
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حتى اآلن(. ساهمت الجمعية األم في الحفاظ على تراث حلب الثقافي وإنشاء متحف حلب، وتشمل أنشطتها 
الحالية الحفاظ على التراث وإقامة املهرجانات الثقافية واملعارض وتنظيم الرحالت وإجراء الدراسات وإلقاء 

املحاضرات والتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة)32).

عصبة العمل القومي: انعقد املؤتمر التأسي�سي لعصبة العمل القومي في بلدة قرنايل اللبنانية، من )2 
إلى 29 آب/ اغسطس عام 1933، واستمر نشاطها ) سنوات )1933 – 1939(، وتعد امتداًدا للجمعيات 
القومية التي نشأت في أواخر العهد العثماني، ومن أبرز مؤسسيها السوريين صبري العسلي وزكي األرسوزي 
وأحمد منيف العائدي وأحمد الشرباتي وغيرهم. سعت العصبة لتحقيق استقالل ووحدة سورية الطبيعية 
والنضال ضد االستعمارين الفرن�سي واإلنكليزي)33). واهتمت العصبة بتفعيل دور املرأة ومساواتها بالرجل، 

وبتحضير البدو وتحسين وضع العمال واالرتقاء بالعملية التعليمة وغيرها))3).

من الجالء إلى الوحدة املصرية - السورية. 	

 بالرغم مما شاب مرحلة ما بعد االستقالل من تخبط سيا�سي وانقالبات عسكرية، فقد ظهر فيها املزيد 
تأسيس أحزاب  في ذلك  بما  وثقافي،  املدني)35)، وسط حراك سيا�سي واجتماعي  املجتمع  من مؤسسات 
سياسية جديدة وإصدار العديد من الصحف واملجالت. لكن معظم الجمعيات كانت ذات طابع خيري، وقد 
ازداد عددها في هذه الفترة من 73 إلى 203، ووصل في نهاية عهد االنفصال إلى )59 جمعية. ومن الجمعيات 
الخيرية التي تأسست في تلك الفترة، دار الحديث النبوي الشريف )1953( وجمعية النهضة اإلسالمية ))195( 

وجمعية البر والخدمات االجتماعية )1955)))3). 

وظهرت في هذه املرحلة تشريعات مهمة لتنظيم عمل الجمعيات األهلية ومنظمات املجتمع املدني، فقد 
أكد دستور عام 1950 على الحق في إنشاء الجمعيات واألحزاب)37). وصدر القانون 7) لعام 1953 القا�سي 
بتنظيم تشكيل الجمعيات واألحزاب السياسية، وألغى العمل بقانون الجمعيات العثماني الصادر في عام 

)32)  يمكن الحصول على معلومات حول أنشطة الجمعية من خالل مواقع فروعها وصفحاتها على وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعية، ومنها 
صفحة الجمعية األم على موقع الفيسبوك

https://m.facebook.com/aladeyat.org/.

)33)  التاريخ السوري املعاصر 
 http://bit.ly/2ROric6 

))3)  خطــار بــو ســعيد، عصبــة العمــل القومــي ودورهــا فــي لبنــان وســورية )مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الطبعــة األولــى، بيــروت، لبنــان، )200(، 
ص 120 – 121.

)35)  مثــل نــادي اللــواء )لــواء إســكندرون( الثقافــي ورابطــة وحــي القلــم ورابطــة الكتــاب الشــباب ورابطــة وحــي القلــم ورابطــة الكتــاب الســوريين 
وجمعيــة التضامــن الثقافــي واالجتماعــي، عــالوة علــى كثيــر مــن األنديــة وفــرق الكشــافة والفــرق املســرحية واملوســيقية.

))3)  لــورا رويــز دي إليفــرا و تينــا زينتــل، نهايــة العقــد االجتماعــي البعثــي فــي ســوريا بشــار األســد: قــراءة فــي التحــوالت االجتماعيــة السياســية مــن خــالل 
الجمعيــات الخيريــة، معهــد العالــم للدراســات: فــي أســئلة الواقــع وإجاباتــه، )201. 

 يكــون هدفهــا محرًمــا فــي القانــون، وأن 
ّ

)37)  نصــت املــادة 17 مــن دســتور 1950 علــى أن للســوريين حــق تأليــف الجمعيــات واالنتســاب إليهــا علــى أال
القانــون ينظــم طريقــة إخبــار الســلطات اإلداريــة بتأليــف الجمعيــات ومراقبــة مواردهــا.

http://bit.ly/2ROric6
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1908 ومراسيم املفوض السامي الفرن�سي في عهد االنتداب. واستمر العمل بهذا القانون أقل من عام 
واحد، من تموز/ يوليو 1953 حتى شباط/ فبراير )195، ومن ثم ألغي من ضمن تصفية مرحلة دكتاتورية 

الشيشكلي والعودة للعمل بدستور عام )38)1950.

وبعد التطور الذي شهده قطاع الصناعة واألعمال في سورية، بين الحربين العامليتين )معمل إسمنت 
دمشق وشركة الترامواي ومؤسسة كهرباء دمشق وغيرها(؛ اقتضت الضرورة استصدار قانون العمل 279 
)))19( لتوفير الحماية القانونية للعمال وتنظيم عالقتهم مع أرباب العمل. وفي عام )195 انعقد املؤتمر 
التأسي�سي لالتحاد العام لنقابات العمال )تأسس عام 1938(، وانبثق عنه االتحاد الدولي لنقابات العمال 

العرب)39). 

كما شكل الحزب الشيوعي مع قوى تقدمية أخرى اتحاًدا نقابًيا جديًدا، حمل اسم »مؤتمر العمال 
السوريين« عام 5)19، ووصل عدد أعضائه إلى 35 ألف عامل عام ))19، وأصدر نشرة باسم »نقابات 
العمال«. عقد مؤتمر العمال مؤتمره الثالث عام 1952. في عام 1955، انعقد املؤتمر الثامن لنقابات العمال 
في سورية على مدرج جامعة دمشق، حضره مندوبون عن 200 اتحاد منهي، وطالب بزيادة األجور وتحديد 
ساعات العمل. وتشكلت في عام 1957 جبهة نقابية باسم »التجمع القومي النقابي«، ودعا إلى حشد صفوف 
الطبقة العاملة في مواجهة التهديد التركي بغزو سورية عام )0))1957. ومن النوادي الرياضية التي تأسست 
في هذه املرحلة، نادي االتحاد في حلب عام 9)19. كما تأسس نادي الشرق )1951(، كناد ترفيهي للنخب 

السورية)1)). 

من الجمعيات املدنية املهنية في هذه الفترة كانت رابطة الكتاب السوريين،  رابطة الكتاب السوريين: 
التي تأسست عام 1951، وأصدرت بياًنا بهذه املناسبة باسم »درب إلى القمة«، وضمت العديد من الكتاب، 
وغلب على أعضاء هذه الرابطة اتجاه الواقعية االشتراكية، وجمعتهم خيبات عديدة، ومنها نكبة 8)19، 
وشددوا على تحرير اإلنسان من العبودية وتحرير املجتمع من التخلف، وعّبروا عن الهم االجتماعي بشكل 
عام)2)). وأعيد إحياء هذه الرابطة بعد الثورة، في منتصف عام 2012، باالسم نفسه، كرد على اتحاد الكتاب 

العرب عند النظام. 

كشافة سوريا Scouts of Syria: تأسست أول حركة كشفية في دمشق عام 1913، وعاودت نشاطها 

)38)  محمــد حــرب فــرزات، الحيــاة الحزبيــة فــي ســوريا: دراســة تاريخيــة لنشــوء األحــزاب السياســية وتطورهــا 1908 – 1955، )املركــز العربــي 
لألبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، قطــر، 2019(، ص بــال.

(39(  http://arab-ency.com.sy/detail/14

((0(  https:/bit.ly/3wgOgNS

)1))  تأســس نــادي الشــرق عــام 1951 علــى يــد رجــل األعمــال توفيــق حبوباتــي، الــذي كان يمتلــك كازينوهــات عــدة فــي تلــك الفتــرة أيًضــا، ثــم باعــه ابنــه 
خالــد إلــى رجــل أعمــال ســوري آخــر مقيــم فــي الكويــت، هــو موفــق القــداح عــام 2008، فباعــه بــدوره إلــى رجــل األعمــال ســامر فــوز املقــرب مــن الســلطة 
عــام 2018. ارتبــط اســم نــادي الشــرق بكونــه مــكان لقــاء للنخــب الســورية. يعتبــر خالــد حبوباتــي مــن أهــم داعمــي النظــام الحالــي، وقــد تــرأس منظمــة 

الهــالل األحمــر الســوري عــام )191. 

((2(  https://bit.ly/3bL6rmK

http://arab-ency.com.sy/detail/14
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عام 1919 بعد نهاية الحرب العاملية األولى. وتوقفت الحركة عن العمل مرة ثانية عام 1935، بقرار من 
املفوض السامي الفرن�سي، وعادت ملمارسة نشاطها في العام التالي. صدر عام ))19 قانون لتنظيم عمل 
الحركة الكشفية، وسّجلت في املكتب الكشفي الدولي عام 9)19. تم حظر منظمة كشاف سورية العريقة 
في عام 1980، وسمح لها بالعمل من جديد في عام )200 )3)). وثمة فرقة الكشافة من الفتيات )مرشدات 

سورية(، ويفوق عدد أعضائها األلف.

ا ومرونة، ويحظى أفرادها 
ً
وتعّد فرق الكشافة من منظمات املجتمع املدني األقدم واألعرق واألكثر نشاط

 االجتماعية والكشفية، وحلت مكانها املنظمات الشبابية 
َ
بقبول اجتماعي جيد، وقد أفقر حظُرها الخدمة

للحزب ومسيسة  البعث، ولكونها منظمات رديفة  الثورة وطالئع  البعث، كاتحاد شبيبة  التابعة لحزب 
 بإجماع وطني. 

َ
بسياسته، لم تحظ

من الوحدة حتى سنة 2000. 	

لم يكد املجتمع املدني السوري يقف على قدميه في النصف األول من القرن العشرين، حتى عاجلته 
مرحلة االستبداد في بداية عهد الوحدة املصرية - السورية عام 1958، فقد تم حّل جميع الجمعيات 
املدنية واألحزاب، قبل أن يصدر قانون الجمعيات واملؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958، لتنظيم عمل 
دة لعمل منظمات املجتمع املدني. وما زالت مواد هذا القانون  الجمعيات ووضع العديد من الشروط املقّيِ
 حتى اآلن، وزادت التعليمات التنفيذية 

ً
وتعديالته، بخاصة املرسوم التشريعي رقم )22 لعام 9)19، نافذة

الالحقة ملواده من القيود املفروضة على منظمات املجتمع املدني، وذلك مع ترسيخ ركائز النظام املستبد في 
سورية الثمانينيات والتسعينيات)))). 

من أهم القيود املفروضة على العمل املدني في القانون السابق، عدم وجود حاجة إلى أكثر من جمعية 
واحدة ملمارسة النشاط نفسه، وحّل الجمعية تعسفًيا من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، من دون 
 عن االستعانة بقانون الطوارئ )2)19( لفرض املزيد من املعّوقات)5)). لم تعاود 

ً
الرجوع إلى القضاء، فضال

منظمات املجتمع املدني ظهورها على نطاق واسع إال بعد الثورة، وفي املناطق الخارجة عن سيطرة النظام 
على نحو خاص، بكل ما تحمله من تبعات املا�سي وآمال املستقبل.

وفي إجراء تعسفي آخر، وفي أجواء الصراع الحاد مع حزب اإلخوان املسلمين والطليعة املقاتلة، تم اإلجهاز 
على ما تبقى من منظمات املجتمع املدني، فقد لجأت السلطات في 9 نيسان/ أبريل 1980 إلى حل نقابات 
املحامين واألطباء وأطباء األسنان والصيدلة واملهندسين، واعتقال أعضائها، لتعود وتستبدل مجالسها 
بمجالس جديدة تابعة للسلطة ومرتبطة باألجهزة األمنية، فكان أن تمت الهيمنة على ما تبقى من منظمات 

)3))  للمزيد من املعلومات يمكن العودة إلى موقع الحركة على شبكة اإلنترنت: scouts-sy.org وهذا املقال: 
https//:www.bbc.co.uk/news/amp/world1middle1east(130(2921

))))  الجمعيات التنموية تبحث عن قانون يحميها، جريدة النور، 20 آب/ أغسطس 2018.

((5(  http://www.hrw.org<syria1007<4.htm

https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-middle-east-41306292
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املجتمع املدني، وإلحاقها بحزب البعث الحاكم)))). 

ومع ذلك، لم تكف محاوالت إحياء النشاط املدني عن الظهور، وقام بعض الناشطين بتشكيل لجان 
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سورية، 10 كانون األول/ ديسمبر 1989، لكن لم يطل 
الوقت حتى تم اعتقال أعضائها في الداخل السوري أواخر عام 1991 وأوائل 1992، وحكم عليهم بالسجن 
ي بشار 

ّ
من 5 إلى 10 سنوات. ثم عاودت هذه اللجان نشاطها العلني في شهر أيلول/ سبتمبر 2000، بعد تول

األسد منصب الرئاسة، وتشكلت جمعية جديدة هي جمعية حقوق اإلنسان في سورية )7 أيار/ مايو 2001(، 
واملنظمة العربية لحقوق اإلنسان واملنظمة السورية لحقوق اإلنسان - سواسية ))200))7)). 

 SEPS ومن الجمعيات ذات الطابع املدني التي تأسست في هذه الفترة، جمعية حماية البيئة السورية
1992)( واالتحاد العام للمرأة السورية GUSW )1967( والجمعية السورية للجراحة العظمية )1972(، 

والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية )1989( بدعم من باسل األسد. 

وشهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات تضييًقا شديًدا على محاوالت القيام بمبادرات مدنية، حتى إن 
األنشطة الرياضية والبيئية والكشفية تم حظرها، وتعرض املشاركون فيها لالستجواب واملساءلة، بموجب 
قانون الطوارئ)8)). في هذه األثناء، تم إكمال تأطير تالمذة املدارس وطالب الجامعات في منظمات طالئع 
البعث واتحاد شبيبة الثورة واالتحاد الوطني لطلبة سورية، كمنظمات رديفة لحزب البعث. كما تم إنشاء 
منظمات واتحادات لتضم الفئات املدنية واملهنية األخرى، وتمت السيطرة التامة على ما كان موجوًدا منها 
من قبل، كاتحاد الصحفيين واتحاد الكتاب واالتحاد الريا�سي واتحاد العمال واتحاد الفالحين ومنظمة 

االتحاد النسائي والجمعيات الحرفية. 

ولم يعترف االستبداد حتى بمصطلح املجتمع املدني، واقتصرت الغالبية العظمى من املوافقات على 
وذوي  واأليتام  الفقراء  بمساعدة  واملعنية  والخيري،  الديني  الطابع  ذات  األهلية  للجمعيات  الترخيص 
االحتياجات الخاصة، من خالل التبرعات وتوزيع أموال الزكاة وغيرها، كإرث اجتماعي سوري، لكن تحت 

رقابة مباشرة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، الخاضعة بدورها إلى إمالءات األجهزة األمنية. 

وهكذا حدث منذ بداية عقد الثمانينيات أن تم القبض على املجال االجتماعي الذي يمكن أن تتشكل فيه 
منظمات املجتمع املدني، وإلحاق كل املنظمات املوجودة بحزب البعث، كمنظمات رديفة، في الوقت الذي 
بدء دور هذا الحزب يتحول إلى مجرد التعبئة والحشد للنظام الحاكم وخدمة أجهزته األمنية، التي باتت 

))))  كانت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لنقابة املحامين قد دعت إلضراب ملدة يوم واحد، كنوع من الضغط على الحكومة من أجل إلغاء حالة 
الطــوارئ.

)7))  منظمة مراقبة حقوق اإلنســان )Human Rights Watch(، ال مجال للتنفس؛ القمع الحكومي للنشــاط بمجال حقوق اإلنســان في ســوريا، 
تشرين األول/ أكتوبر 2007 املجلد 19، رقم ) )E(، ص 9.

)8))  تشكلت مجموعات رياضية عدة - بيئية بال اسم في التسعينيات، ومارست رياضة املسير في أنحاء سورية، وكانت الدوريات األمنية تعترضها 
وتحّقق مع بعض ناشطيها. كان ُيطلب من هذه املجموعات أن تكون مرخصة من األمن السيا�سي، ولم يكونوا ليعطوا أي تراخيص عند املراجعة. 
 عــن ناشــطين نظمــوا أو 

ً
اســتمرت معظــم هــذه املجموعــات، رغــم التضييــق عليهــا، بحجــة أنهــا مجــرد مســير ريا�ســي وحــق مــن حقــوق اإلنســان. نقــال

شــاركوا فــي هــذه املجموعــات. 
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تتحكم في كل شاردة وواردة، وتملي على املؤسسات الحكومية والوزارات ما عليها فعله، األمر الذي لم يجِر 
عليه أي تطور جوهري حتى اآلن. 

من جهة ثانية، أف�سى ارتباط قيادات منظمات املجتمع املدني بالسلطة إلى حدوث فجوة بين الشعب 
ومؤسسات الدولة، واختلطت مفاهيم السلطة والدولة والحكومة والقيادة لتشكل منظومة مستبدة واحدة 
تتعامل مع الفرد ككائن مسلوب عليه أن يشكر »قيادته« على تقديم أبسط الخدمات الحياتية. قاد ذلك 
بدوره إلى زيادة الغربة االجتماعية، وأصيبت املبادرات الفردية والجماعية بالشلل، وكان ُينظر إليها كحاالت 

سياسية كامنة قد تهدد استمرار املنظومة الحاكمة. 

من أهم املنظمات الحقوقية في عقد الثمانينيات كانت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان في سورية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سورية )ل د ح، C.D.F )1989(: تعرف 
الجمعية نفسها بأنها جمعية تطوعية غير ربحية ومستقلة تهدف لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والحريات 
العامة ومواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية من أي جهة كانت. وتستند الجمعية في مرجعيتها إلى 
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وكافة املواثيق الدولية ذات الصلة، وتسعى من أجل إغالق ملف االعتقال 
التعسفي وإطالق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير. وقد طالبت الجمعية الحكومة السورية بإطالق قانون 
لعمل الجمعيات املدنية واألهلية، والسماح بحرية العمل السيا�سي والتعبير عن الرأي وإلغاء القوانين 

االستثنائية وتفعيل دور املنظمات غير الحكومية في اتخاذ القرار)9)). 

لم يأِت تشكيل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان عام 1989 من فراغ، وقد ترافق 
ذلك مع انهيار املنظومة االشتراكية، وكان لذلك أثٌر واضح في »الخلط بين الحقوقي والسيا�سي، األمر الذي 
سيكون له امتدادات تعاني منها الحركة الحقوقية إلى يومنا هذا، وربما أودى الخطاب السيا�سي ملؤسسيها 
إلى السجن في عام 1991«)50). وبعد اإلفراج عن املؤسسين في نهاية األلفية الثانية، عاودت اللجان نشاطها 
في عام 2000، ليصبح نشاطها علنًيا بعد حصول بعض االنفراج السيا�سي في ما سمي بـ »ربيع دمشق«، بعد 
م بشار األسد مقاليد السلطة، وتم تشكيل مجلس أمناء مؤلف من 13 عضًوا، منهم حسيبة عبد الرحمن 

ّ
تسل

وحازم نهار وأحمد درويش وجديع نوفل وغياث نعيسة، وانتخب املحامي أكثم نعيسة رئيًسا للمجلس. ثم 
انعقدت الجمعية العمومية للجان في القاهرة عام 2003، وانتخبت مجلس األمناء)51)، كما انُتِخب أكثم 

نعيسة رئيًسا للمجلس)52).

)9))  عن موقع اللجان cdf-sy.org بتصرف.

)50)  سالم كواكبي، حركة حقوق اإلنسان في سورية: بين التحديات واآلمال، موقع رواق عربي، 22 كانون الثاني/ يناير 2019. 
https//:bit.ly30/KHRfk

)51)  تألــف مجلــس األمنــاء مــن الســيدتين ســلوى زكــزك ومــزن مرشــد، والســادة كمــال اللبوانــي وأكثــم نعيســة وفــؤاد إيليــا ومســلم الزيبــق وأحمــد 
الكــردي ونضــال درويــش وغيــاث نعيســة ومــازن درويــش وعــارف حمــزة ورهــاب بيطــار وعبــد الكريــم ضعــون ومحمــد أميــن محمــد وســمير الشــحف 

ودانيــال ســعود. 

(52(  https://m.ahewar.org/s.asp?ar=0

https://bit.ly/30KHRfk
https://m.ahewar.org/s.asp?ar=0


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

21

وجاء في إجابة عن أسئلٍة وّجهها الباحث إلى إحدى الصديقات التي كانت مطلعة على أعمال اللجان 
أنه و »في عام 2000 استجابت لجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وخاصة بعد خروج كامل 
أعضائها من السجن لنداء ربيع دمشق وأعلنت إعادة نشاطها إلى العلن، وال بد من اإلشارة إلى أن اللجان لم 
توقف نشاطها سابًقا، لكنه كان متوقًفا بسبب االعتقال، وكان عام 1999 هو عام قرار متابعة العمل. وكانت 
مشاركتي األولى في عمل حقوقي، وبعد انضمامي إلى اللجان، تعرفت إلى الفارق الجوهري واملهم ما بين العمل 

السيا�سي والحقوقي.

 في الواقع، كان كل أعضاء اللجان السابقين أبناء تجربة حزبية، لكن اللجان في انطالقتها الجديدة حاولت، 
بالرغم من التباين باآلراء واملواقف، إلباس نشاطها لبوًسا حقوقًيا وإنسانًيا فقط، وكان هذا التوجه تلبية 
لرغبة وقرار غالبية األعضاء وهاجًسا لدى الجميع. في هذه الفترة، شهدت اللجان توسًعا في عدد أعضائها 
وقد غطى هذا التوسع محافظات دمشق والحسكة والسويداء والالذقية وطرطوس وبانياس والقنيطرة. وتم 
تشكيل مجلس أمناء جديد، وضم امرأة من بين أعضائه، ويبدو أن إصدار مجلة )أمارجي( هو اإلنجاز األهم 

للجان في انطالقتها الجديدة، مجلة معرفية وحقوقية دورية وتحترم املعايير املهنية والحقوقية واإلنسانية.

 في هذه الفترة، كانت اللجان في قلب الحدث وخاصة في متابعة املحاكمات التي جرت لناشطي ربيع 
دمشق ولرئيسها أكثم نعيسة، وقد حضر بدعوة من اللجان محامون من الشبكة األورومتوسطية ومن 
 ونساًء- بحضور جلسات املحاكمات بصورة منتظمة. 

ً
مصر ومن األردن، كما شارك أعضاء اللجان -رجاال

وتم تدريب كادر اللجان في مصر، وكانت املشاركة من قبل أعضاء شباب ومخضرمين، وتمت املشاركة في 
دورتين تدريبيتين في القاهرة.

يمكنني القول بأن لجان الدفاع عن حقوق اإلنسان في سورية قد أسهمت في نشر وتعميق قيم حقوق 
اإلنسان، وحاولت بقدر ما استطاعت بناء تحالفات مع الجمعيات األخرى املعنية بحقوق اإلنسان في 
سورية، لكن طبيعة العمل الحقوقي وتحكم السيا�سي التقليدي به حالت دون تشكيل أي تحالف على 

أساس حقوقي إنساني تخص�سي«. 

وأضافت الصديقة أن »مجلة أمارجي الناطقة باسم اللجان كانت سابقة معرفية وحقوقية في سورية«. 
وفي ما يتعلق بالتمويل، قالت الصديقة إن »التمويل الخارجي لم يكن محط إجماع بين األعضاء«. وعن أهم 
املشاكل التي عانت منها اللجان، ذكرت الصديقة وجود بعض االختراقات األمنية والشخصيات االستعالئية 
والنرجسية، وأف�سى ذلك إلى انفصال البعض وتشكيل بضع مجموعات مستقلة، وحصول استقاالت 
متتالية«، وبأن »اللجان ما زالت موجودة بصورة محدودة وممثلة بشخص املحامي أكثم نعيسة وقريبه 

غياث نعيسة«. 

ومن أهم الفروع املحلية ملنظمات اجتماعية دولية، في فترة السبعينيات، كانت جمعية تنظيم األسرة 
السورية وجمعية قرى األطفال. 

جمعية تنظيم األسرة السورية )SFPA(: منظمة تطوعية غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام )197 
وتم ترخيصها تحت رقم 981، وهي عضو كامل العضوية في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة. تهدف الجمعية 
إلى التنسيق الواعي لإلنجاب والربط بينه وبين أحوال األسرة الصحية واالجتماعية واالقتصادية، إذ اعتبرت 
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الجمعية أن الحقوق اإلنجابية حق أسا�سي من حقوق املرأة، وأن التعليم حق للفتاة. وتناضل الجمعية ضد 
العنف، وتعمل على العناية واإلرشاد حول صحة املرأة، بما في ذلك الكشف املبكر عن سرطاني الثدي وعنق 

الرحم )53). الرئيسة الحالية ملجلس إدارة الجمعية الدكتورة هزار املقداد.

تأسست عام 1975، وهي مرخصة من قبل وزرارة  منظمة غير ربحية   :)SOS( األطفال  قرى  جمعية 
الشؤون االجتماعية والعمل برقم 1002. افتتحت الجمعية أول قرية لها في دمشق عام 1981 لرعاية 
، يعيش في كل منها من 5 إلى 10 

ً
األطفال املحرومين من الرعاية األسرية. تتألف كل قرية من 10 إلى 15 منزال

أطفال ترعاهم أم بديلة. ترأس الجمعية سمر دعبول، وهي ابنة مدير مكتب حافظ أسد وابنه من بعده، 
محمد ديب دعبول )أبو سليم(. تستقبل الجمعية األطفال بين سنة وست سنوات، على أن يكونوا معروفي 

النسب، ويستمرون حتى سن الثامنة عشرة، وكان لها دور مهم في رعاية أطفال الحرب))5).

قّدم لألطفال في هذه القرى، تحدثت األخبار والتحقيقات 
ُ
وراء الصورة البراقة عن الخدمات املثالية التي ت

عن حاالت من العنف ضد األطفال، عالوة على التحرش واالختالس. للجمعية عالقة بشخصيات فاعلة 
وممولة أخرى من النظام. ال ينطبق على القرى تسمية منظمة غير حكومية، كفرع للمنظمة األم ومقرها في 

النمسا، وهي أقرب إلى منظمة غير حكومية - حكومية)55).

بعد العام 2000. 	

في أواخر حكم حافظ األسد، وفي غمرة التحضير لتوريث نجله بشار، سادت بعض اآلمال بانفتاح 
قبل  رئيسة من  بمساهمة  املدني«،  املجتمع  وتأسست »جمعية أصدقاء  املجتمع،  على  القادم  الرئيس 
ًرا 

ّ
ي الرئيس بشار األسد الحكم، وتأث

ّ
الصناعي والعضو الليبرالي في مجلس الشعب، رياض سيف. وبعد تول

بخطاب القسم )17 تموز/ يوليو 2000( الذي طرح فيه أفكاًرا ووعوًدا غامضة، بحيث يمكنه تفسيرها فيما 
بعد بالشكل الذي يريده، من دون أن ُيتهم بأنه نكث بوعوده. على إثر ذلك، تشكلت العديد من منتديات 
الحوار، وأهمها منتدى الحوار الوطني))5) )أيلول/ سبتمبر 2000( ومنتدى جمال األتا�سي للحوار الديمقراطي 
)من كانون الثاني/ يناير 2001 حتى 2005(، عالوة على لجان إحياء املجتمع املدني التي أصدرت وثيقتها 
التأسيسية باسم بيان األلف، تلتها وثيقتها الثانية بعنوان توافقات وطنية عامة، في نيسان/ أبريل 2001. 

وسبق ذلك إصدار مثقفون سوريون بيان الـ 99 في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2000. 

هكذا بدا كأن املجتمع املدني السوري قد فاق من غيبوبته في بداية حكم بشار األسد، وسادت بعض 
اآلمال بانفتاح الرئيس الجديد على املجتمع، وتشكلت العديد من الجمعيات واملنظمات، وتضاعف عددها 
 بفترة حكم األسد األب )من حوالي 500 إلى 2000 تقريًبا(، وارتبط ذلك باعتماد نموذج 

ً
ثالث مرات مقارنة

(53(  http://www.syria-fpa.org/

(5((  https://www.sos-syria-ar.org/about-as

(55(  https://bit.ly/2PsD9AY

))5)  افتتح املنتدى بمحاضرة للمفكر أنطوان مقد�سي عن املجتمع املدني، وكان مقد�سي قد تحدث عن االنهيار الحاصل في سورية على الصعد 
كافة في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس الجديد بشار األسد في ) آب/ أغسطس 2000، وفقد على إثرها وظيفته في وزارة الثقافة.

http://www.syria-fpa.org/
https://www.sos-syria-ar.org/about-as
https://bit.ly/2PsD9AY
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اقتصادي جديد هو اقتصاد السوق االجتماعي، كإشارة إلى انفتاح العهد الجديد على العالم، لكن السياسة 
األمنية لم ترخص ألي منظمة مدنية قد يفهم منها توجه سيا�سي ما، أو أن أنشطتها يمكن أن تذهب في هذا 

االتجاه، ولو بطريقة غير مباشرة، كما تفهمها األجهزة األمنية. 

 ملنظمات 
ً
 نوعية

ً
عنى بحقوق اإلنسان، إضافة

ُ
كانت املنتديات الجديدة، عالوة على تشكيل منظمات عدة ت

املجتمع املدني املوجودة من قبل، ولو أنها لم تحصل على الترخيص وبقيت تعمل تحت ضغوط أمنية، إلى 
أن توقفت تباًعا وجرى اعتقال أبرز أعضائها)57) في خريف عام 2001، واعتبر ذلك بمنزلة نهاية ربيع دمشق، 

وعادت السلطة إلى ممارسة نهجها االستبدادي املعروف. 

وبعد تزايد عدد املنتديات، أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، في شباط/ فبراير 2001، تعليمات 
جديدة للتضييق على أنشطة املجتمع املدني، وترافق ذلك مع تصريح تخويني لوزير اإلعالم عدنان عمران. 
وكذلك اّتهم نائُب الرئيس عبد الحليم خدام من على منبر مدرج جامعة دمشق )25 شباط/ فبراير 2001( 

املثقفين السوريين بمحاولة »جزأرة سورية«)58).

منتديات ربيع دمشق: شكلت منتديات ربيع دمشق عالمة فارقة في تاريخ سورية املعاصر)59)، على الرغم 
من الفترة القصيرة نسبًيا ملمارسة أنشطتها )من 17 تموز/ يوليو 2000 إلى 11 أيلول/ سبتمبر 2001(، وذلك 
نظًرا ملا تضمنته من حوارات ونقاشات علنية لم يعرفها املجتمع السوري منذ عام 3)19، وكانت تكثيًفا ملا 
يعتمل في عقول الكثيرين، حول مختلف النواحي السياسية والثقافية واالجتماعية وقضاياها املتراكمة، 
ونوًعا من التنفيس عن كبت مديد لحرية التعبير كان السوريون بأمس الحاجة إليه، بعد أكثر من عقدين 

عاشوها في الرعب من سطوة األجهزة األمنية. 

ل فرصة للتغيير 
ّ
أتت أهمية ربيع دمشق، وما رافقه من منديات شهدت حوارات مهمة، من كونه مث

الديمقراطي وإنهاء عهد االستبداد، وقد حملت الصدفة الوريث الجديد إلى السلطة، كونه كان يدرس في 
الغرب كطبيب ومن جيل جديد، وأعطى خطابه في بداية توليه الرئاسة انطباًعا إيجابًيا على املستويين 
الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الخارجي، كان قد تلقى الرئيس القادم الدعم من قبل قوتين غربيتين، من 
خالل لقائه بوزيرة الخارجية األميركية مادلين أولبرايت والرئيس الفرن�سي جاك شيراك، وكانا قد وصال إلى 

دمشق للتعزية بوفاة والده.

)57)  ريــاض ســيف، عــارف دليلــة، كمــال اللبوانــي، فــواز تلــو )منتــدى الحــوار الوطنــي(، حبيــب عي�ســى )الناطــق باســم منتــدى جمــال األتا�ســي للحــوار 
الديمقراطــي(، باإلضافــة إلــى ريــاض التــرك ومأمــون الحم�ســي ووليــد البنــي وحســن الســعدون وحبيــب صالــح.

)58)  إشارة إلى أحداث العنف األهلية التي شهدتها الجزائر في عقد التسعينيات من القرن املا�سي. 
.5210509(1middleeast/arabic/com.bbc.www//:https

)59)  تركــزت أهــم املنتديــات فــي مدينــة دمشــق، ومــن أهّمهــا منتــدى الحــوار الوطنــي )ريــاض ســيف، تشــرين األول/ أكتوبــر 2000( ومنتــدى جمــال 
األتا�ســي للحــوار الديمقراطــي )كانــون الثانــي/ ينايــر 2001( واملنتــدى الثقافــي لحقــوق اإلنســان بــإدارة املحامــي خليــل معتــوق، ومنتــدى حمــص للحــوار 
)محمــد نجاتــي طيــارة(، والنــدوة الثقافيــة فــي الالذقيــة )الروائــي نبيــل ســليمان( وغيرهــا. وتــم الترخيــص مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل 
ملنتــدى ثقافــي واحــد فــي الالذقيــة، بــإدارة العضــو فــي مجلــس الشــعب وحــزب البعــث الســيدة ســهير الريــس )كانــون الثانــي/ ينايــر 2001(. للمزيــد مــن 
املعلومــات يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب: ربيــع دمشــق: قضايــا – اتجاهــات – نهايــات، إعــداد وتقديــم رضــوان زيــادة )مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق 

اإلنســان، سلســلة قضايــا اإلصــالح - 17(.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52105096
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52105096
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لقد أثبتت هذه الفرصة الضائعة في بداية حكم بشار األسد استحالة تغيير النظام املستبد واملتجذر في 
ق عليه اآلمال في الداخل والخارج، 

ّ
املجتمع السوري، بما يملكه من ارتباطات ومصالح، وقد خّيب من عل

وانكشفت طبيعته غير القابلة لإلصالح على نحٍو خاص في بداية الثورة السورية، ومن خالل اعتماده الحل 
األمني والقمع املنهجي. في الواقع، وكما تبّين الحًقا، فقد كانت »الجرعات املتزايدة من الحريات محسوبة 
ومضبوطة لتمرير انتقال السلطة بشكل سلس وهادئ عبر إعطاء شرعية داخلية وخارجية آللية هذا 
االنتقال، وتبريرها بأنها تحمل مشروًعا ملكافحة الفساد وتحديث القوانين وإفساح املجال للمشاركة....«)0)).  

لكن منتديات ربيع دمشق لم تخُل من عوامل أضعفت توجهاتها املدنية، وذلك لحضور السياسة بقوة 
في أنشطتها وحواراتها والبيانات التي صدرت عنها، ويعود ذلك إلى أن معظم املساهمين فيها هم من املعارضين 
السياسيين، وليسوا معتادين على العمل في مجال التنظيمات املدنية، وقد وردت في بياناتها »الدعوة إلى 
محاكمة األنظمة ورموزها، والدعوة شبه الصريحة إلى التصادم مع السلطة، وعدم تقديم مفهوم وبرنامج 

واضح لعمل مؤسسات املجتمع املدني«)1)). 

وعلى الرغم من نمو هيئات املجتمع املدني في سورية بعد العام 2000، بصورة ملحوظة، فإنها لم تخرج 
عما هو معمول به من قبل؛ بمعنى التسامح مع إنشاء الجمعيات األهلية الدينية وذات الطبيعة الخيرية، 
كتقليد أهلي أسهم في تخفيف العوز عن املحتاجين في جميع العهود، والترخيص للمنظمات التي يقوم عليها 

مقربون من السلطة لالستفادة من فرص التمويل، والتضييق على ما عدا ذلك. 

هكذا، تم حصر التراخيص املهمة باملنظمات غير الحكومية التي يديرها مقربون من السلطة، بما صار 
يدعى املنظمات غير الحكومية - الحكومية )GO-NGOs(، عالوة على املماطلة والتأخير والتدقيق ذي الطابع 
األمني في تاريخ أعضاء املنظمات غير الحكومية املستقلة وميولهم واهتماماتهم، واستبعاد أصحاب الرأي 
الحر من عضويتها. في هذه األثناء، حافظت الفروع املحلية للمنظمات الدولية ذات الطابع الخيري على 

بعض االستقاللية، كمؤسستي »اآلغاخان« و«سعيد« الخيرية البريطانية. 

من الناحية الكمية، نقلت ماريكا بوسمان -عن تقديرات رسمية- أن عدد املنظمات غير الحكومية 
املسجلة في هذه الفترة يراوح بين 300 و2000 منظمة)2)). وفي مالحظاتها عن طبيعة عمل هذه املنظمات 
أشارت بوسمان إلى أّن »تسلسل السلطة فيها مبهم، ويميل املدراء إلى أن يكونوا مستبدين في قراراتهم، 
ويسمحون بمشاركة ضئيلة ملوظفيهم أو املتطوعين، وتكون متابعة ودعم املوظفين عشوائية«)3)). وتحصل 
معظم املنظمات غير الحكومية على الدعم من مؤسسات دولية عديدة، جديدة أو موجودة سابًقا، ومنها ما 

)0))  رضــوان زيــادة، ربيــع دمشــق: قضايــا – اتجاهــات – نهايــات، )مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان، سلســلة قضايــا اإلصــالح - 17، 
القاهــرة، 2007، ص 12(.

)1))  أحمد الرمح، املجتمع املدني والدولة؛ جدلية العالقة، 25 أيلول/ سبتمبر 2019.
https//:bit.ly3/vrdGlm

)2))  ماريــكا بوســمان، قطــاع املنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ســورية – ملحــة عامــة، )ورقــة إرشــادية رقــم 30، املركــز الدولــي للبحــث والتدريــب الخــاص 
باملنظمــات غيــر الحكوميــة INTRAC، 2012(، ص ).

)3))  املرجع السابق، ص 11. 

https://bit.ly/3vrdGlm
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يتبع منظمة األمم املتحدة)))). 

وعلى صعيد طبيعة التحوالت في السياسات الحكومية املعتمدة بعد عام 2000، تعتقد الباحثتان لورا 
رويز دي إليفرا و تينا زينتل أّن »العقد االجتماعّي الضمنّي والشامل، الذي أن�سئ بين النظام السورّي وقوى 
اجتماعّية مختلفة منذ ما يقرب من خمسة عقود، خضع إلعادة تفاوض وتعريف كبيرين. ففي سوريا حافظ 
زت الجهود السياسّية على تنمية املناطق الريفّية ومؤّسسات القطاع العاّم، إضافة إلى تحسين 

ّ
األسد، رك

ظروف عيش الفالحين والعمال، وأنه، بالرغم من تعاون األسد األب مع التجار أكثر من أسالفه البعثّيين 
ار«)5)).

ّ
 املكّونات الشعبّية بالدرجة التي هّمشها بها وريثه بش

ّ
األكثر جذرّية في الستينيات، فهو لم يهّمش قط

وبالفعل، ترافقت السياسات الحكومية في هذه الفترة بضعف الخدمات االجتماعية التي كانت تقدمها 
منظمات الحزب الحاكم، وتحول املواطنون إلى االستعانة أكثر بروابطهم العائلية والدينية، ومنها الجمعيات 
الخيرية، في حين لم تستطع منظمات املجتمع املدني املدعومة واملسيطر عليها حكومًيا أن تسّد الثغرة التي 
تركها اعتماد السياسات النيوليبرالية، وبقي ُينظر إليها على أنها متعالية ونخبوية، في حين أنها عملت على 
تقديم نفسها كمظهر حداثي أمام العالم، ونقلة من االتجاهات الخدمية إلى التنموية، في الوقت الذي 
استغلت فيه روابطها السلطوية الحتكار أموال املانحين الدوليين. على سبيل املثال، استحوذت أسماء 
األسد على حق اإلشراف املباشر على جمعيات تنموية عدة، أهمها األمانة السورية للتنمية STFD، والغرفة 

 .(((( JCIالدولية الفتية

كما تشكلت في تلك الفترة العديد من الجمعيات واملنظمات التي امتلكت كثيًرا من االستقاللية، ما لم 
 ،)SEBC( تقترب من الشأن السيا�سي. ومن املنظمات االقتصادية، كان مركز األعمال واملؤسسات السوري
 ((8((SYEA( 7))، والجمعية السورية لرواد األعمال الشباب((SMCA( والجمعية السورية ملستشاري اإلدارة

وغيرها. ومن الجمعيات الفنية كانت جمعية النهضة الفنية)9)). 

SEBC: تأسس عام )200، وتم ترخيصه من قبل وزارة الشؤون  مركز األعمال واملؤسسات السوري 
االجتماعية والعمل كمؤسسة وطنية غير ربحية، تعنى بتنفيذ املشاريع الهادفة إلى تنمية القطاع االقتصادي، 
ودعم املؤسسات واملبادرات التي تسعى إلى تطوير األعمال وتنمية املجتمع بالتعاون مع االتحاد األوروبي. يعمل 

))))  املرجع السابق، ص )1.

)5))  لــورا رويــز دي إليفــرا و تينــا زينتــل، نهايــة العقــد الجتماعــي البعثــي فــي ســوريا بشــار األســد: قــراءة فــي التحــولت الجتماعيــة السياســية مــن 
خــالل الجمعيــات الخيريــة، معهــد العالــم للدراســات: فــي أســئلة الواقــع وإجاباتــه، )201. 

http//:alaalam.org/ar/politics1ar/syria1ar/item.(0102101(1(00/html

))))  منظمات املجتمع املدني السوري الواقع والتحديات، الباحث الرئيس د زيدون الزعبي، الناشر: مواطنون ألجل سورية، برلين، 2017، ص 17.

)7))  تأسست عام 2005 وترأسها الباحث االقتصادي سمير سعيفان بين عامي 2005 و2009. 

)8))  جمعية غير حكومية مرخصة تأسست عام 2002 ليصل أعضاؤها إلى 00) في عام 2011.

)9))  تأسســت عــام )200 مــن أجــل إحيــاء التــراث الفنــي الســوري، تابعــت الجمعيــة أنشــطتها فــي الخــارج بعــد عــام 2011 مــن خــالل »ملتقــى حنيــن 
الثقافــي« بــإدارة الســيدة رجــاء بّنــوت.

http://alaalam.org/ar/politics-ar/syria-ar/item/400-601021016.html
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املركز على تطوير املنظمات السورية غير الحكومية واملجتمع األهلي، بما في ذلك أعمال التدريب واملساعدة في 
التأسيس والتخطيط والتشبيك والخدمات الترويجية وغيرها)70).

األمانة السورية للتنمية )STFD(: حصلت هذه املنظمة على الترخيص القانوني في عام 2007، وكانت 
تدعى الصندوق السوري لتنمية الريف - فردوس، الذي كان قد تأسس في منتصف عام 2001. تعّد هذه 
 واضًحا على املنظمات غير الحكومية - الحكومية، املرتبطة بالسلطة على نحو مباشر، من 

ً
املنظمة مثاال

خالل تولي »السيدة األولى« مهام اإلشراف عليها. وفي التعريف، األمانة السورية للتنمية هي »مؤسسة سورية 
غير ربحية، تعمل من أجل تمكين املجتمعات واألفراد وإشراكهم في األعمال التنموية حتى يستطيعوا أداء 

دورهم الكامل في بناء املجتمع وصياغة املستقبل«)71). 

تقول إحدى العامالت في هذه املنظمة، كتوصيف لواقعها من الداخل: »عملت في األمانة حتى عام 2018، 
وكانت الفترة األخيرة فترة استقاالت وإقاالت ألهم وأكفأ موظفيها، وبصورة معيبة وغير مهنية، بحيث يمكن 
القول بأنها انتهت كمؤسسة تنموية. إيجابيات العمل تتمثل بإمكانية الحصول على مستويات عالية من 
الخبرة والراتب الجيد. وفي الفترة التي ُوجد فيها موظفون أكفاء، قدمت األمانة دعًما حقيقًيا وفعلًيا، خاصة 
في برنامج )مشروعي( لتقديم قروض صغيرة للفقراء القرويين. كان )مشروعي( برنامًجا ناجًحا ومجدًيا، لكنهم 
أنهوه وأقالوا الصبية صاحبة الفكرة ومنفذتها. وكان ثمة تكتل محسوب على جهة معينة وصراعات بين 
قادته ليكونوا في دائرة الضوء والدعم، وهذا ما حّول األمانة إلى شبح مؤسسة تنموية في الوقت الحالي، وال 

تشبه ما كانت عليه حتى في خضم األزمة السورية«. 

وتضيف الناشطة: »ما الحظته هو السرقة والتغطية عليها، بحكم أن هذه املؤسسة تابعة للمنظومة 
الحاكمة، وبالتالي هي املنفذ الوحيد لجلب األموال وصرفها واالستفادة منها في البرامج، وبخاصة برنامج 
)جريح وطن(، عدا عن حالة الفو�سى التي سادت في برنامج الدعم القانوني الذي يرأسه مدير ال يفقه شيًئا، 
لكن والءه مضمون. حال ذلك إلى وقف تطور البرامج، أو أن التطور لم يعد مطلوًبا؛ ألن املهم هو الحصول 
على التمويل. حالًيا، انخفض كثيًرا حجم طاقم العمل، ولم يعد يحتوي إال على ضعيفي الخبرة، يقودهم 

مخلصون للسلطة«.

جمعية البستان الخيرية: تأسست جمعية البستان الخيرية على يد رجل األعمال املقّرب من السلطة 
)سابًقا( رامي مخلوف، في 10 أيار/ مايو 1999، وحسب املعلومات الرسمية، فقد قامت هذه الجمعية 
بتقديم خدمات صحية وُمنح تعليمية وسالل غذائية لألرامل واملحتاجين، ودعمت كثيًرا من الجمعيات 
األهلية، وأقامت العديد من املنشآت الخيرية والصحية)72). لكنها أسهمت أيًضا في دعم التشّيع في الساحل 

السوري، عن طريق دعم األنشطة اإليرانية في إنشاء بعض املدارس الشرعية وغيرها.

(70(  http://yessyria.org/yes/ar/page116

)71)  للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع اإللكتروني لألمانة السورية للتنمية:
https://www.syriatrust.sy/ar/

)72)  الخدمــات الصحيــة لجمعيــة البســتان الخيريــة واضحــة فــي الســاحل الســوري، حيــث تعتمــد الجمعيــة علــى أطبــاء مقربيــن منهــا فــي مختلــف 
املناطــق، لترشــيح املر�ســى الذيــن يحتاجــون إلــى عمليــات جراحيــة مكلفــة ال طاقــة لهــم بهــا، مــن أجــل معالجتهــم علــى حســاب الجمعيــة. الباحــث.

http://yessyria.org/yes/ar/page116
https://www.syriatrust.sy/ar/
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تجنيد  املتظاهرين، من خالل  في عملية قمع  السلطة  إلى دعم  الثورة  بداية  منذ  الجمعية  تحولت 
الشباب/ الشبيحة وتسليحهم، مقابل إغراءات مادية، وبخاصة فرع الجمعية الرئي�سي على أطراف حي املزة 
)8 بدمشق. ثم شكلت الجمعية ميليشيا »جمعية البستان«، من عناصر الدفاع الوطني عام 2013، التي 
ساهمت في كثير من العمليات القتالية في ريفي حماة وحمص على وجه التحديد. كما تحدث بعض الفارين 
من ميليشيا الجمعية عن وجود الكثير من عمليات الفساد، بما في ذلك تجارة األعضاء واإلجهاز على جرحى 

النظام، الذين تمّول الجمعية عملية استشفائهم في املستشفيات الخاصة)73).

وفي 25 أيار/ مايو عام 2020، وبعد صراٍع دام أشهًرا عدة في الخفاء، وفي اليوم التالي لكتابة منشور 
علن فيه أن الجمعية تعمل »بتوجيهات قائد الوطن«، لجأت 

ُ
في صفحة الجمعية على موقع )فيسبوك(، أ

السلطة إلى إلحاق جمعية البستان الخيرية برئاسة الجمهورية))7)، وأسست »مؤسسة العرين الخيرية« على 
أنقاضها، لتشمل خدماتها كامل األرا�سي السورية، حسب ما جاء في دواعي ترخيصها في مدينة حماة من قبل 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، في تموز/ يوليو 2020، وذلك في سياق إعادة توزيع الثروة املوارد في قمة 

هرم السلطة. 

شبكة اآلغا خان للتنمية )AKDN( – سورية: وهي مثال على منظمة دولية غير حكومية تعمل، بالشراكة 
مع الحكومة السورية، على تنفيذ مبادرات ثقافية وصحية وتعليمية. وحسب تعريفها بنفسها، فهي »تعمل 
مع الناس وحكومة الجمهورية العربية السورية، بهدف املشاركة في دعم مبادرات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، وتنضوي هذه الجهود ضمن اتفاقية التعاون من أجل التنمية املوقعة بين حكومة 
الجمهورية العربية السورية وشبكة اآلغا خان للتنمية، التي صادق عليها مجلس الشعب في عام 2002«)75). 

ومع أن أنشطة هذه املنظمة تتركز في الحواضر واألرياف التي يقطنها أبناء الطائفة اإلسماعيلية، فإن 
بترميم بعض  للمنظمة حالًيا  التابعة  الورشات  لتشمل مناطق سورية أخرى، وتقوم  أعمالها توسعت 
األسواق القديمة في مدينة حلب، ذلك أن املنظمة تمتلك خبرات واسعة في هذا املضمار، وقد رممت، وما 
تزال ترمم، أماكن أثرية كثيرة من أهّمها قلعة مصياف وقلعة حلب، وقلعة صالح الدين في ريف الالذقية))7). 

(73(  http://darnews.net/?p=5811

(7((  https://bit.ly/31zcHYV

(75(  https://www.facebook.com/581917798492264/posts/717303078303002/?app=fbl

(7((  https://bit.ly/3leA5UD

http://darnews.net/?p=5811
https://bit.ly/31zcHYV
https://www.facebook.com/581917798492264/posts/717303078303002/?app=fbl
https://bit.ly/3leA5UD
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سادًسا: تقييم تجربة املجتمع املدني السوري قبل عام 2011

 مع أن الجمعيات ذات الطابع املنهي كانت قد نشأت في املدن السورية الرئيسة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر، فإن قانون الجمعيات العثماني لعام 1909 لعب الدور األهم في تنظيم عمل الجمعيات 
األهلية واملدنية، وشجع على تأسيس مزيد منها في تلك املرحلة. وبسبب بروز املسألة القومية العربية، اتخذت 
معظم الجمعيات والنوادي منحى سياسًيا – ثقافًيا، في الدفاع عن حق العرب في تكوين دولتهم القومية 

والتحرر من النير العثماني، وبخاصة في سورية الطبيعية. 

وبخالف الفترة العثمانية، لم تشهد فترة االنتداب تنظيًما قانونًيا يعتد به لعمل الجمعيات، وكانت البالد 
دار بمراسيم ُيصدرها املندوب السامي الفرن�سي، وقد عمل االنتداب على حظر املنظمات التي تعارض 

ُ
ت

سياساته فقط، كما حصل ملنظمة الكشافة عام 1935 على سبيل املثال، ولم يحل ذلك دون ظهور العديد 
من الجمعيات واالتحادات والنوادي واألحزاب في ثالثينيات وأربعينيات القرن املا�سي.

بعد االستقالل، وفي عقد الخمسينيات، نظم دستور 1950 عمل الجمعيات في املادة 17 منه، كما صدر 
، وتمت 

ً
في أواخر حكم الشيشكلي )1953( قانون تنظيم عمل الجمعيات واألحزاب، الذي لم يعمر طويال

العودة إلى دستور عام 1950 بعد انتهاء حكم الشيشكلي عام )195. أعطى دستور عام 1950 دفًعا مهًما 
ملنظمات املجتمع املدني في تلك الفترة، قبل أن تنتهي التجربة الديمقراطية السورية، بما لها وعليها، مع بدء 

عهد الوحدة عام 1958. 

لكن القانون األهّم واألخطر، الذي ما زالت آثاره ماثلة حتى اآلن، هو قانون الجمعيات واألحزاب رقم 
93 لعام 1958 في بداية الوحدة املصرية - السورية. يمكن القول بأن هذا القانون، وتعديالته الالحقة، 
قد أسس ملرحلة طويلة من تضييق الخناق على املجتمع املدني السوري، وشكل الركيزة التي اعتمد عليها 
 إلى إغالق الحيز 

ً
االستبداد لوضع املزيد من القيود واالشتراطات على عمل منظمات املجتمع املدني، وصوال

االجتماعي الذي يمكن أن تتحرك فيه واتباعها بمنظومة السلطة. 

من جهة ثانية، لم يكن التمييز واضًحا بين منظمات املجتمع املدني والجمعيات األهلية، وهو ما حاولنا 
تبيانه في التعريف املقترح للمجتمع املدني في هذه الدراسة. وإذا كان الخلط غير مقصود في مرحلة ما 
قبل االستبداد، فإن عهد االستبداد، خاصة بعد عام 1980، حاول تجاهل اإلشارة إلى منظمات املجتمع 
املدني ووضع القيود األمنية الشديدة على ترخيصها، بخالف الجمعيات األهلية ذات الطابع الخيري. وكان 
االستثناء بعد عام 2000 في الترخيص للمنظمات التي استحوذ املقربون من النظام عليها، بغية اجتذاب 
التمويل الدولي أو االستفادة من الفرص املتاحة للتمويل، حيث استحوذت زوجة الرئيس، أسماء األسد/ 
األخرس على أهم الجمعيات في تلك الفترة، مثل األمانة السورية للتنمية، في الوقت الذي بقي التضييق فيه 
مفروًضا على األنشطة واملبادرات الفردية والجماعية املستقلة، وأعطيت التراخيص للمنظمات التي يمكن 
شتم 

ُ
السيطرة عليها من الناحية األمنية، أو أن اهتماماتها كانت بعيدة كل البعد عن أي نشاط اجتماعي ت

منه مطالب سياسية.
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على العموم، لم تتشكل للمجتمع املدني طوال تاريخ سورية، وخاصة في فترة االستبداد، شخصيته 
املستقلة، التي يمكن أن تكون أساًسا للتوسع الهائل في منظمات املجتمع املدني بعد الثورة، وكان ذلك من 
أسباب الفو�سى الحاصلة في عمل هذه املنظمات والخلط بين األهلي واملدني فيها، عالوة على قلة الخبرة 
وضعف التنظيم وانتشار الفساد، وبخاصة املنظمات ذات الطابع اإلغاثي، التي سيطرت عليها غالًبا القوة 

النافذة على األرض في املناطق السورية كافة. 
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سابًعا: توصيات ومقترحات

من خالل استعراض تاريخ املجتمع املدني ومنظماته في سورية، ومن أجل إحداث نقلة نوعية في عمل 
منظمات املجتمع املدني وتجاوز حالة التشتت والفو�سى، ينبغي العمل على التأسيس دستورًيا ملجتمع مدني 
سوري معافى، أحوج ما تكون إليه سورية الديمقراطية القادمة، بما في ذلك املرحلة االنتقالية، ويتطلب 

ذلك:

إصدار تشريعات ناظمة ومرنة لعمل منظمات املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية، . 	
تأخذ باالعتبار أهمية الدور الذي تضطلع به هذه املنظمات في األنظمة الديمقراطية، وفي 
مختلف مجاالت الحياة، بحيث ُيترك لها حيٌز واسٌع للحركة والعمل والتنافس، وتخضع 

للمعايير الدولية في ما يتعلق بالشفافية واملساءلة واملحاسبة.
إتاحة املزيد من الفرص التنافسية من خالل الترخيص ملنظمات متعددة للقيام بذات . 	

الخدمات، ومنها إمكانية اختيار املنظمات األكفأ لالستفادة من خدماتها.
ضرورة وجود نظام داخلي واضح وشفاف، ينظم العالقات الداخلية واملسؤوليات بين . 	

أعضاء هذه املنظمات، بما في ذلك إدارة تقوم على االنتخاب وآليات قانونية للمساءلة 
على حساب  واالنتفاع  ش  للتعيُّ دكاكين شخصية  إلى  املنظمات  تتحول  لئال  واملحاسبة، 

الخدمة االجتماعية. 
إعطاء األفضلية ملنظمات املجتمع املدني في الترخيص، أو مساواتها على األقل بالجمعيات . 	

األهلية، وذلك كون خدماتها أكثر شمولية وتتالءم مع النظام القائم على أساس املواطنة. 

أهم مراجع الدراسة

جون إهرنبرغ، املجتمع املدني، التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح وحسن . 	
ناظم، )املنظمة العربية للترجمة، لبنان، بيروت، الطبعة األولى 2008(.

جان جاك روسو، في العقد الجتماعي أو مبادئ القانون األسا�سي، ترجمة وتقديم عبد العزيز . 	
لبيب )املنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 2011(.

عزمي بشارة، املجتمع املدني: دراسة نقدية، )الطبعة السادسة، بيروت، لبنان، 2012(.. 	
التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، )دار الساقي، بيروت، لبنان، . 	 حنة أرندت، أسس 

الطبعة الثانية، )201(.
عزمي بشارة، واقع وفكر املجتمع املدني؛ قراءة شرق أوسطية، )مساهمة في كتاب إشكالية . 	

لدراسة  الفلسطينية  املؤسسة  مواطن،  العربي،  الوطن  في  الديمقراطي  التحول  تعثر 
الديمقراطية، رام هللا، فلسطين، الطبعة األولى، 1997(.

عبد هللا حنا، املجتمعان املدني واألهلي في الدولة العربية الحديثة، )دار املدى، دمشق، 2002(. . 	
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السياسية . 	 األحزاب  لنشوء  تاريخية  دراسة  سوريا:  في  الحزبية  الحياة  فرزات،  محمد حرب 
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رضوان زيادة، ربيع دمشق: قضايا – اتجاهات – نهايات، )مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، . 	
سلسلة قضايا اإلصالح - 17، القاهرة، 2007(.

عدنان سعد الدين، اإلخوان املسلمون في سورية: مذكرات وذكريات ما قبل التأسيس وحتى عام . 	
1954، )مكتبة املدبولي، القاهرة، 2010(.

خطار بو سعيد، عصبة العمل القومي ودورها في لبنان وسورية )مركز دراسات الوحدة العربية، . 		
الطبعة األولى، بيروت، لبنان، )200(.

النتداب، ترجمة سليمان ريا�سي، )إصدار املركز . 		 ظل  في  السيا�سي  سورية  إدمون رباط، تطور 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة األولى، بيروت، 2020(. 

زهير غنايم عبد اللطيف غنايم، التمثيل النيابي وقوانين النتخابات في الدولة العثمانية وأثرها . 		
على األوضاع السياسية في بالد الشام في نهاية العصر العثماني 1876-1914م، )جامعة القدس، 

.)2007

باقر النجار، املجتمع املدني في الوطن العربي: واقع يحتاج إلى إصالح، )في كتاب املجتمع املدني . 		
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