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مفهوم ااًلستبعاد ااًلجتماعي وتجلياته في الحالة السورية

مقاربة أولية

طالل املصطفى)1)

: مقدمة منهجية
ً

أواًل

يعد	مفهوم	)االستبعاد	االجتماعي(	من	املفهومات	حديثة	النشأة	في	العلوم	االجتماعية،	وهو	قادم	بالدرجة	
األولى	من	حقل	العلوم	السياسية	وفلسفة	الحكم.	وترد	أصوله	بصورة	أساس	إلى	االستجابات	النظرية	والفلسفية	
للمفكرين	االجتماعيين	والسياسيين	األوروبيين	لنتائج	الثورة	الصناعية،	وهيمنة	قوى	السوق	وآلياته	على	مجمل	

العمليات	والتفاعالت	والعالقات	االجتماعية	في	سياق	املجتمع	األوروبي.

واالستبعاد	االجتماعي	مفهوًما	يعد	جديًدا	على	صعيد	الدراسات	السوسيولوجية	العربية	والسورية	أيًضا،	
إذ	ال	توجد	حتى	تاريخ	كتابة	هذه	الدراسة	أي	دراسات	أكاديمية	سورية	لتأطير	هذه	الظاهرة،	ودراسة	أبعادها	

ومخاطرها	في	املجتمع	السوري.

وعموًما،	فإن	البحث	في	االستبعاد	االجتماعي	يتطلب	مقاييس	ومسوحات	استقصائية	دقيقة	إذا	ما	توخينا	
الوصول	إلى	مؤشرات	دقيقة	عنه	في	الحالة	السورية.	لذلك	سوف	تكون	هذه	الدراسة	)مقاربة	أولية(	الستكشاف	
النظام	 آليات	 وبين	 بينه	 التشابك	 في	ظل	 وذلك	 السوري،	 الوضع	 على	 االستبعاد	 مفهوم	 استخدام	 قابلية	 مدى	

الدكتاتورية	التي	حكمت	أنساق	املجتمع	السوري	كافة،	منذ	1963	وحتى	عام	انطالق	الثورة	السورية	2011.

في	 الدكتاتورية	 النظم	 أساليب	 مع	 يتقاطع	 في	سورية	 االجتماعي	 االستبعاد	 أن	 الدراسة	على	فرضية	 تعتمد	
املجتمعات	املشابهة،	ومنها	سورية	بالطبع	التي	تعتمد	على	اإلقصاء	الكلي	وليس	االستبعاد	في	مجال	معين	أو	جزئي	
في	بعض	األنساق	أو	جميعها،	وأن	االستبعاد	الرئيس	يمكن	في	املجال	السيا�سي	بحيث	يسري	ذلك	على	األنساق	

األخرى.

وتحضر	أهمية	الدراسة	من	ظننا	بأن	آليات	االستبعاد	االجتماعي	في	املجتمع	السوري	بوصفها	عملية	سياسية	
	من	قبل	النظام،	وأنتجت	غياب	املشاركة	الفاعلة	لدى	األفراد	والجماعات	السورية	معظمها	في	القضايا	

ٌ
ممنهجة

السياسية	واالقتصادية	والتعليمية	والثقافية	الرئيسة	التي	تخصهم	التي	تحول	دون	ممارسة	حقوقهم	وواجباتهم	
بوصفهم	مواطنين	في	املجتمع	السوري،	هو	ما	راكم	املسببات	الحقيقية	النطالق	الثورة	السورية	في	آذار/	مارس	
2011.	ومن	ثم	رغبة	السوريين	في	املشاركة	الفاعلة	في	سورية	املستقبل	بعد	حصول	التغيير	السيا�سي	واالنتقال	

إلى	الحياة	السياسية	الديمقراطية.

وللتأكد	من	صواب	فرضية	الدراسة،	فقد	اعتمدت	الدراسة	املنهج	الوصفي	التحليلي،	من	خالل	البحث	في	

)1)		أكاديمي	سوري	وباحث	في	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة.
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املصادر	واملراجع	والتقارير	والدراسات	امليدانية	التي	تناولت	موضوعات	هذه	الدراسة	للوصول	الى	مقاربة	أولية	
تحليلية	غايتها	ضبط	مفهوم	االستبعاد	االجتماعي	وتحليل	تجلياته	في	الحالة	السورية	كما	هو	مطروح	في	األدبيات	

السوسيولوجية.

 ثانًيا: اإلطار املفاهيمي لالستبعاد ااًلجتماعي

يتداخل	مفهوم	االستبعاد	االجتماعي	مع	مفهومات	اجتماعية	واقتصادية	وثقافية	وسياسية	أخرى،	بحيث	
نجد	صعوبة	معرفية	في	التمييز	بينهما.

فقد	عرفت	املؤسسة	األوروبية	لتحسين	ظروف	املعيشة	والعمل	في	1995	االستبعاد	االجتماعي	بأنه	))العملية	
التي	يستبعد	بها	األفراد	أو	الجماعات	كلًيا	أو	جزئًيا	من	املشاركة	الكاملة	في	املجتمع	الذي	يعيشون	فيه(()2).	وعرفته	
منظمة	األمم	املتحدة	))أنه	عملية	استبعاد	جزئي	أو	كامل	ألفراد	أو	مجموعات	عن	املشاركة	الكاملة	في	املجتمع	

الذي	يعيشون	فيه(()3).

العمل	 لينوار(	وزيرة	 )	رينيه	 في	فرنسا	من	قبل	 الحديث	ملفهوم	االستبعاد	االجتماعي	صدر	 أما	االستخدام	
الى	))األفراد	الذين	يعانون	من	مشكالت	اجتماعية	وال	يتلقون	الحماية	من	قبل	 1974	لإلشارة	 االجتماعي	عام	
التأمين	االجتماعي،	كاألفراد	املعاقين	جسدًيا	وغير	املنسجمين	اجتماعًيا،	وقد	أقرت	)	لينوار(	بضرورة	تحسين	
تطوير	 تم	 لينوار(	 	( أطروحات	 تلت	 التي	 السنوات	 وفي	 االجتماعي،	 التماسك	 تعزيز	 االقتصادية	ألجل	 ظروفهم	
املجاالت	 وفي	 مجتمعهم	 في	 املشاركة	 من	 كلًيا	 أو	 جزئًيا	 املحرومين	 الناس	 جميع	 ليشمل	 أفاقه	 وتوسيع	 املفهوم	

املختلفة	للحياة	االجتماعية(()4).

وفي	سياق	مشابه،	يرى	)روجيه	سو(	أن	االستبعاد	االجتماعي	))يؤدي	بكل	ما	تحمله	الكلمة	من	معنى	إلى	غياب	
مفهوم	املواطنة	واالندماج	االجتماعي	وعدم	القدرة	على	اللحاق	الذي	يضع	بشكل	مباشر	املساءلة	في	املسؤولية	
السياسية	التي	من	واجبها	إحقاق	االندماج	في	املجتمع،	وأن	عجز	وضعف	السلطة	في	ذلك	يثبت	أن	هناك	تراجًعا	

خطيًرا	في	املواطنة	وبالتالي	في	الديمقراطية(()5)

))أحد	أشكال	االنغالق	االجتماعي.	حيث	 أما	سوسيولوجًيا،	فقد	عرفه	عالم	االجتماع	األملاني	ماكس	فيبر:	
تحاول	جماعة	من	الناس	تأمين	نفسها	لتحصل	على	مكانة	اجتماعية	أفضل	على	حساب	جماعة	أخرى	تخضعها	

لها((.)6)

ومن	الطبيعي	أن	ينشأ	ذلك	االنغالق	على	خلفية	عوامل	ناتجة	من	استحواذ	بعضهم	على	املكاسب	واملغانم	

واالقتصادية	 والسياسية	 املدنية	 اإلنسان	 حقوق	 وحماية	 تعزيز	 األعمال:	 جدول	 من	 	3 البند	 السابعة،	 الدورة	 النسان،	 حقوق	 مجلس	 العامة،	 الجمعية	 املتحدة،	 األمم	 	(2(
واالجتماعية	والثقافية	بما	في	ذلك	الحق	في	التنمية،	ص	12.

)3)	اللجنة	االقتصادية	واالجتماعية	لغربي	أسيا	االسكوا،	تقارير	األمم	املتحدة،	االدماج	االجتماعي،	الدورة	السابعة،	)بيروت،	2009(،	ص	3.

)4)	هدى	أحمد	الديب،	محمود	عبد	العليم	محمد	سليمان،	”مظاهر	االستبعاد	االجتماعي	على	الدولة	واملجتمع:	تحليل	سيسيولوجي،”	مجلة	الدراسات	واألبحاث	االجتماعية،	ع:	
13،	14،	)د.م:	جامعة	الشهيد	حمة	الخضر/	الوادي،	كانون	األون/	ديسمبر،	2015(،	ص	53.

)5)	روجيه	سو،	املجتمع	املدني	في	مواجهة	السلطة،	محمد	نايف	)مترجًما(،	)باريس:	دار	العلوم	للنشر	والتوزيع،	2003(،	ص	7.

)6)	جون	هيلر	وآخرون،	االستبعاد	االجتماعي:	محاولة	للفهم،	محمد	الجوهري	)مترجًما(،	عالم	املعرفة،	)الكويت:	املجلس	الوطني	للثقافة	والفنون	واألدب،	تشرين	األول/	أكتوبر،	
2007(،	ص	24.
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واملصالح	التي	تحتاج	الى	نوع	من	الحماية	والهيمنة،	فاالستبعاد	هو	محاولة	البعض	تأمين	مركز	متميز	على	حساب	
جماعة	أخرى	بإخضاعها،	ومن	ثم	إضعافها	واختزال	مصالحها،	أو	مسخ	هويتها	الى	حد	التنكيل	والتشويه	والقمع)7).

ويشير	عالم	االجتماع	البريطاني	)أنتوني	غيدنز(	إلى	أن	الباحثين	الجدد	أغلبهم	يستخدمون	مفهوم	اإلقصاء	
االجتماعي	الذي	يشير	الى	مجموعة	األوضاع	والعوامل	التي	تنقطع	فيها	الصلة	بين	األفراد	والجماعات	من	ناحية،	
املدارس	 أوضاع	 وتدني	 السكنية	 املرافق	 تردي	 ويسهم	 أخرى،	 جهة	 من	 الواسع	 املجتمع	 نشاط	 في	 وانخراطهم	
بينهم	 في	املجتمع،	وتحول	 التقدم	كما	تفعل	األكثرية	 وضعف	املواصالت	في	حرمان	هؤالء	من	الفرص	لتحقيق	

وبين	املشاركة	في	النشاط	السيا�سي	واالجتماعية	والثقافية	والفنية	في	املجتمع)8).

ويعد	التهميش	االجتماعي	أوسع	من	االستبعاد	لدى	الباحثة	)مي	مجيب	عبد	املنعم(	بافتراض	التهميش	)عملية	
الة	في	املجتمع(،	إال	أنها	في	الوقت	ذاته	أشارت	إلى	التهميش	مفهوًما	يرتبط	عند	بعضهم	 االستبعاد	من	املشاركة	الفعَّ
بظاهرة	الفقر،	أما	االستبعاد	فهو	ظاهرة	اجتماعية	خطرة	كونه	يمس	مختلف	أطياف	املجتمع،	ويؤثر	في	مدى	
َمّنهج.	ولهذا	

ُ
	مساعًدا	لظهور	التفاعالت	ذات	الطابع	العنيف	وامل

ً
مثل	عامال

ُ
اندماجهم	فيه،	ولكنه	أيًضا	)ثقافة(	قد	ت

تبنت	)مي	مجيب	عبد	املنعم(	تعريف	االستبعاد	بأنه:	))تمييز	ضد	بعض	األفراد	أو	الجماعات	في	املجاالت	السياسية	
أو	االقتصادية	أو	االجتماعية،	مما	ُيؤثر	في	وضع	هؤالء	األفراد	والجماعات	داخل	هيكل	القوة	املجتمعية(()9)	.

الهامشية	من	األحوال	املحلية	 املناقشة	حول	 الثمانينيات	تحولت	 في	عقد	 العوملة	 انتشار	الجدل	حول	 ومع	
جماعات	 على	 فقط	 يقتصر	 ال	 )مهمش(	 مـصطلح	 وأصبح	 العالمي،	 والسوق	 العاملية	 االقتصادات	 إلى	 والقومية	
اجتماعية	معينة	إنما	ينطبق	أيًضا	على	األمم	واألقاليم	الفقيرة	في	العالم.	وقد	حل	هذا	الوضع	التهمي�سي	)بفاعلية	
إذ	عكست	 داللي،	 تعبير	 املسألة	محض	 تكن	 ولم	 الطرفية.	 أو	 التابعـة(	 )األمـم	 مثـل	 السابقة	 املصطلحات(	 محل	
تغييًرا	عميًقا	في	خطاب	التنمية	عند	بدايـة	انهيار	الدول	االشتراكية	ونهاية	الحرب	الباردة	عندما	أصبح	تعريف	

	وفى	خطاب	التنمية	كان	هذا	يمثل	نقله	نحو	نظام	ما	بعد	التبعية.)10)
ً

العالم	الثالث	مهمال

البنية	 لطبيعة	 كاشف	 حيوي	 موضوع	 فهو	 االجتماعي،	 االندماج	 نقيض	 هو	 االجتماعي	 االستبعاد	 وكون	
االجتماعية	في	أي	مجتمع،	فاالستبعاد	ليس	أمرا	شخصًيا،	وال	راجًعا	إلى	تدني	القدرات	الفردية	فقط	بقدر	ما	هو	
حصاد	بنية	اجتماعية	معينة،	ورؤى	محددة،	ومؤشر	على	أداء	هذه	البنية	وظائَفها،	وعليه	فإن	ثنائية	االحتواء	/	
االستبعاد	تتحدد	من	خالل	منطق	ضدي،	أي	إنه	كلما	نجح	املجتمع	في	بسط	االحتواء	االجتماعي،	نقصت	دائرة	

االستبعاد،	والعكس	صحيح	)11).

يبدو	أن	االستبعاد	االجتماعي	أيًضا	ال	يتميز	عن	الفقر	باملعنى	الدقيق	للكلمة	ألن	االستبعاد	يركز	على	منظومة	
يعني	 ال	 فهو	 أغلبهم،	 للسكان	 املتاحة	 الفرص	 من	 والجماعات	 والفئات	 األفراد	 تمنع	 التي	 العوامل	 من	 واسعة	
وشكله،	 االستبعاد	 نسبة	 تحديد	 في	 أساسيان	 عامالن	 والدخل	 املال	 أن	 من	 الرغم	 على	 املال،	 نقص	 بالضرورة	

)7)	هـيـلـز،	جــون	وآخرون،	االستبعاد	االجتماعي:	محاولة	للفهم،	ص24.

)8)	أنتوني	جيدنز،	علم	االجتماع،	ص	104.

	عن:	مي	مجيب	عبد	املنعم،	سياسات	التضمين	والتهميش:	دراسة	الحالة	املصرية	)1991- 
ً
)9)	د.م،	”حول	مفهوم	التهميش	وأشكاله”،	موقع	الراكوبة،	https://2u.pw/zUZAW	نقال

2008(:	رسالة	دكتوراه،	)القاهرة:	كلية	االقتصاد	والعلوم	السياسية	في	جامعة	القاهرة،	2010(.	

)10)	محسن	عوض،	قضايا	التهميش	والوصول	إلى	الحقوق	االقتصادية	واالجتماعية:	نحو	مقاربات	جديدة	ملكافحة	التهميش	في	العالم	العربي،	القاهرة:	ديسمبر/	كانون	األول/	
www.pdffactory.com- 2012	ديسمبر

)11)	جون	هيلر	وآخرون:	االستبعاد	االجتماعي:	محاولة	للفهم،	ص	35.

http://www.pdffactory.com
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ويعدان	نذيًرا	مبكًرا	أو	عالمة	أساسية	أو	مكوًنا	أساسًيا	لالستبعاد	االجتماعي،	فاالستبعاد	هو	أكثر	من	الفقر	
الذي	يرتبط	باإلخفاق	االقتصادي	وأزمات	التنمية،	كذلك	يتجاوز	املتغيرات	االقتصادية	األخرى	من	مثل	حالة	
العمل	أو	الوضع	املنهي،	فيمثل	مجموعة	املشكالت	واملعوقات	التي	تتراكم	وتفرز	شخًصا	غير	مندمج	في	مجتمعه،	
وتتمثل	في	الحرمان	من	الحقوق	الذي	يدخل	في	صلب	التعاقد	االجتماعي	والحرمان	من	حق	املشاركة	في	اتخاذ	
القرار	وصناعة	املصير،	فاالستبعاد	ناتج	من	نواتج	الحرمان	املتعدد	الذي	يمنع	األفراد	أو	الجماعات	من	املشاركة	

الفعلية	في	مجاالت	الحياة	املختلفة	في	املجتمع	الذي	يعيشون	فيه)12).

بينما	أكد	الخبير	املعني	بمسألة	حقوق	االنسان	والفقر	املدقع	)أرجون	سينغوتيا(	كون	الفقر	املدقع	مزيًجا	
هذه	 الثالثة	 الفقر	 مكونات	 تشابك	 إلى	 ويدعو	 االجتماعي،	 واالستبعاد	 البشرية	 التنمية	 وفقر	 الدخل	 فقر	 من	
اندماج	 الذي	يمارس	من	خالل	 الفقر)13).	كذلك	مفهوم	املساواة	االجتماعية	 عند	وضع	استراتيجيات	الحد	من	
الناس	في	مجتمعاتهم	على	صعد	اإلنتاج	واالسـتهالك،	والعمـل	السيا�سي،	والتفاعل	االجتماعي،	ومن	ثم	يعد	مفهوم	
الالمساواة	االستبعاد	أو	الحرمان	أو	اإلقـصاء	عـن	هـذه	املشاركة.	ومن	ثم	ضرورة	ربط	مفهوم	االستبعاد	بفكرة	
املساواة	االجتماعيـة	بوصـفها	لب	عملية	االندماج	ونفي	االستبعاد،	وأن	أي	حكومة	تتظاهر	بأنها	مهتمة	باالستبعاد	

االجتماعي	من	دون	أن	تبالي	بعدم	املساواة	االجتماعيـة،	تكـون	حكومة	تعاني	الخلط	واضطراب	الرؤية)14).

الثقافي	 التفاعل	 مستوى	 انخفاض	 الى	 يشير	 الذي	 االجتماعي	 الحرمان	 مع	 االجتماعي	 االستبعاد	 ويتداخل	
في	وقوع	 التي	تسهم	 املترابطة	 العوامل	 تماًما	من	خالل	شبكة	كبيرة	من	 توقفه	 أو	 الفرد	واملجتمع	 بين	 الطبيعي	
االستبعاد	االجتماعي،	وتتضمن	هذه	العوامل	املرض	النف�سي	والفقر،	والتعليم	املنخفض،	والوضع	االجتماعي	

واالقتصادي	املتدني)15).

االغتراب:	 حالة	 )حسن	حنفي(	 في	وصف	 االجتماعي	 واالستبعاد	 االغتراب	 مظاهر	 بعض	 بين	 العالقة	 وتبرز	
))عندما	تشعر	الذات	باالنكسار	بسبب	االستبداد	الواقع	عليها،	إذ	تعيش	في	عالم	ال	تسيطر	عليه،	وتشعر	بالعجز	

عن	تغييره،	وال	تمارس	حريتها	وبالتالي	تفقد	وجودها(()16).

وقد	استخدم	بعض	الباحثين	مصطلح	االستبعاد	االجتماعي	للتعبير	عن	ثالثة	مظاهر:

1. التمييز:	يقصد	به	العمليات	االجتماعية	واملؤسسية	والقانونية	والثقافية	التي	تميز	بين	الناس	على	أساس	
االجتماعي،	 الحراك	 يعوق	 أن	 يمكن	 التمييز	 وهذا	 واملكان،	 واملرض	 واإلعاقة	 الجنس	 مثل	 إرادية	 غير	 صفات	
ويعرقل	الحصول	على	الخدمات	االجتماعية	مثل:	التعليم	والرعاية	الصحية،	ويحول	دون	املشاركة	االجتماعية	

ودخول	سوق	العمل.

2. الحرمان:	ويقصد	به	الحرمان	املادي	الناتج	من	عدم	القدرة	على	سد	الحاجات	األساسية،	أو	إعالة	الذات	
أو	األسرة،	بل	املساس	بالحق	في	الحصول	على	خدمات	اجتماعية	أساسية،	فالشخص	املستبعد	يكون	محروًما	من	

املعارف	العامة	التي	تؤمنها	املدارس	النظامية،	ومحروًما	من	السكن	الالئق،	ومن	حق	االنتماء	إلى	املجتمع.

)12)	هدى	أحمد	الديب،	محمود	عبد	العليم	محمد،	”االستبعاد	االجتماعي	ومخاطره	على	املجتمع”.

)13)	األمم	املتحدة،	الجمعية	العامة،	مجلس	حقوق	اإلانسان،	الدورة	السابعة،	ص12.

)14)	جون	هيلر	وآخرون،	االستبعاد	االجتماعي:	محاولة	للفهم،	ص	11-10.

)15)	هدى	أحمد	الديب،	محمود	عبد	العليم	محمد،	”االستبعاد	االجتماعي	ومخاطره	على	املجتمع”.

)16)		حسن	حنفي،	”الهوية	واالغتراب	في	الوعي	العربي”،	موقع	األنطولوجيا،	)2017(،	للمزيد:	حسن	حنفي،	الهوية،	)القاهرة:	املجلس	األعلى	للثقافة،	2010(.	
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3. عدم التمكين: يقصد	به	مجموعة	عوامل	التمييز	أو	ظروف	الحرمان	التي	يعيشها	فرد	أو	جماعات،	فتحد	
من	قدرته	على	تحقيق	تغيير	في	ظروف	معيشته	أو	في	املجال	العام	في	املجتمع	بأسره)17).

وقد	حدد	)توني	أتكينسون(	ثالث	سمات	رئيسة	لالستبعاد	االجتماعي	هي:

1. النسبية:	ال	يمكن	تقدير	االستبعاد	إال	بمقارنة	ظروف	بعض	األفراد	أو	الجماعات،	أو	املجتمعات،	بظروف	
غيرهم	في	مكان	وزمان	محددين.

2. الطرف املسبب:	يستبعد	األشخاص	بفعل	أطراف	مسببة.

في	شكل	استجابة	 الوقت	 إال	مع	مرور	 السلبية	 وآثاره	 أن	تظهر	خصائص	االستبعاد	 يمكن	 الدينامية:	ال	  .3
تراكمية)18).

مفهوم	 مع	 تتداخل	 أنها	 يلحظ	 االجتماعي	 لالستبعاد	 املشابهة	 السابقة	 والتعريفات	 املفهومات	 الى	 واستناًدا	
االستبعاد	االجتماعي	معرفًيا	وإجرائًيا،	حيث	يتضمن	بعضها	االستبعاد	االجتماعي	أي	إنها	أشمل	منه	بالتعريف،	
وبعضها	اآلخر	جانب	منه،	أي	إن	االستبعاد	االجتماعي	أشمل	منها،	ومن	ثم	يمكن	التوصل	إلى	التعريف	اإلجرائي	
لالستبعاد	االجتماعي:	))هو	عملية	ذات	أبعاد	متعددة	يجتمع	في	إطارها	أشكال	متنوعة	من	الحرمان،	من	املشاركة	
في	صناعة	القرار	في	العملية	السياسية	برمتها،	ومن	الوصول	من	كل	املصادر	األخرى	املختلفة	املتاحة	لآلخرين،	
وكذا	من	االندماج	في	العمليات	الثقافية	الشائعة	والسائدة	في	املجتمع،	وحينما	تجتمع	أشكال	الحرمان	املختلفة	

ا	حادة	من	االستبعاد	تتجسد	في	سياقات	مجتمعية	ومحلية	محددة(()19).
ً
فأنها	تشكل	أنماط

ا: مجااًلت ااًلستبعاد ااًلجتماعي في سورية
ً
ثالث

إال	لضرورة	 كافة	 السورية	 االجتماعية	 األنساق	 في	 االجتماعي	 لالستبعاد	 الرئيسة	 املجاالت	 يمكن	فصل	 ال	
البحث	والدراسة،	حيث	االستبعاد	السيا�سي	يؤدي	إلى	استحواذ	فئات	اجتماعية	محددة	على	سلطة	القرار،	أي	
ما	 املادية،	 بالخيرات	 االستفراد	 ثم	 املجتمع،	ومن	 في	 السيا�سي	 النشاط	 في	 املشاركة	 إبعاده	عن	 أو	 املرء	 حرمان	
د	االستبعاد	االقتصادي	الذي	بدوره	يفصل	األفراد	والجماعات	عن	البيئة	االقتصادية	العامة	للمجتمع	من	

ّ
يول

ناحية	اإلنتاج	واالستهالك.	ويؤدي	االستبعاد	االقتصادي	إلى	حرمان	شرائح	من	املجتمع	من	الخدمات	األساسية	
وهكذا	 السيا�سي،	 االستبعاد	 الى	 يدفع	 بدوره	 وهذا	 والثقافي،	 التعليمي	 االستبعاد	 يولد	 ما	 التعليم،	 رأسها	 وعلى	
تتعدد	أنواع	االستبعاد	االجتماعي	وفق	البيئات	التي	تظهر	هذه	األنواع	من	االستبعاد،	أما	كلمة	اجتماعي	املرادفة	
التفاعل	 من	 مجموعات	 أو	 أفراد	 استبعاد	 فيها	 األصل	 إنما	 الظاهرة،	 في	 رئيس	 بعد	 عن	 تعبر	 ال	 هنا	 لالستبعاد	
واملشاركة	في	القطاع	املجتمعي	املوجودين	فيه،	وبذلك	يمكن	القول	إن	مظاهر	االستبعاد	االجتماعي	يمكن	أن	

)17)	بدر	الدين	كمال	عبده،	فاعلية	الرعاية	التمكينية	في	الحد	من	االستبعاد	االجتماعي	للمعاقين:	دراسة	ميدانية	مطبقة	على	جمعية	امللك	عبد	العزيز	الخيرية	النسائية	ببريدة،	
https://bit.ly/3gh8GQf	.)1432هـ	القصيم،	جامعة	االجتماعية،	والدراسات	العربية	اللغة	كلية	)بريدة:	االجتماعية،	والخدمة	االجتماع	قسم

(18(	-	Atkinson	quoted	in	Petr	Saunders,	Can	Social	E	exclusion	provide	A	new	Framework	For	Measuring	poverty	SPRC	Discussion	paper	NO.127,	(October	
2003),	at	https://bit.ly/3s9dE6V

)19)	نقصد	بالتعريف	اإلجرائي	عملية	تحويل	مفهوم	نظري	محض	إلى	�سيء	ملموس	يمكن	مالحظته	وقياسه	في	بحث	تطبيقي	في	مجتمع	محدد.	

https://bit.ly/3gh8GQf
https://bit.ly/3s9dE6V


الدراساتالعدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022

262

تكون	سياسية،	اقتصادية،	تعليمية	،	ثقافية	وحتى	مكانية	...إلخ،	وربما	تجتمع	هذه	األنواع	كافة	من	االستبعاد	
االجتماعي	في	مجتمع	محدد	كما	هو	حاصل	في	سورية	في	القطاعات	املجتمعية	السورية	اآلتية:

1. املجال السيا�ضي

 مورس االستبعاد	السيا�سي	في	سورية	منذ	انقالب	البعث	عام	1963	واستيالئه	على	الحكم	من	خالل	حرمان	
والتنظيم	 التعبير	 السوري،	حيث	صودرت	حريات	 املجتمع	 في	 الفاعلة	 السياسية	 املشاركة	 كافة	من	 السوريين	
العملية	 في	 املشاركة	 من	 القائمة	 السياسية	 القوى	 بتجريد	 التظاهر	 ومنع	 السياسية	 والصحف	 السيا�سي،	

السياسية	إال	في	دوائر	النظام	السيا�سي	نفسه.

1973	حول	الدستور	الجديد	 12	آذار/	مارس	 في	 تجسد	هذا	االستبعاد	السيا�سي	في	االستفتاء	الذي	أجري	
الذي	تضمن	املادة	الثامنة	التي	تنص	على	قيادة	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	للدولة	واملجتمع	بمشاركة	شكلية	
من	قبل	مجموعة	من	األحزاب	السياسية	السورية	التي	انطوت	تحت	ما	يسمى	)الجبهة	الوطنية	التقدمية()20)	التي	
1972	إلظهار	املشاركة	السياسية	املحدودة	لألحزاب	األخرى	التي	نص	 7	آذار/	مارس	 أسسها	حافظ	األسد	في	
دستورها	على	أن	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	يسيطر	على	51	باملئة	من	األصوات	في	اللجنة	الدستورية	،وبذلك	
الهيمنة	املطلقة	والدائمة	على	قراراتها،	ويمنع	على	هذه	األحزاب	العمل	السيا�سي	في	الجيش	والطالب	املخصصة	
حصرًيا	لحزب	البعث،	ليحتكر	بذلك	الحياة	السياسية	السورية	كافة	في	حزب	البعث	واملنظمات	امللحقة	به	من	

خالل	املنظمات	الشعبية	والنقابية	وأحزاب	الجبهة	الوطنية	التقدمية.

ا	من	خالل	قانون	الطوارئ	لعام	1963  استناًدا	الى	هذا	الدستور	اتجه	حافظ	األسد	إلى	قمع	الحريات	دستوريًّ
الذي	يحظر	التظاهر	ويتيح	االعتقال	التعسفي	والتنصت،	على	الرغم	من	أنها	حقوق	دستورية،	وكذلك	قانون	
1965،	وقانون	املحاكمات	العسكرية	 6	لعام	 حماية	ما	يسمى	ثورة	البعث	الذي	صدر	باملرسوم	التشريعي	رقم	
رقم	109	لعام	1968	الذي	شّرع	تقديم	املدنيين	للمحاكمات	العسكرية،	وقانون	إحداث	محاكم	أمن	الدولة	الذي	
صدر	باملرسوم	التشريعي	رقم	47	لعام	1968،	وقانون	إعدام	كل	منتسب	إلى	اإلخوان	املسلمين	رقم	49	تموز/	
يوليو	1980	على	خلفية	االصطدامات	املسلحة	بين	النظام	وتنظيم	الطليعة	اإلسالمي	التي	بموجبها	استبعد	آالف	

السوريين	من	الحق	في	الحياة.

وقد	مارس	النظام	السوري	هذه	القوانين	واملحاكمات	ضد	املعارضة	السياسية	السورية	كافة،	بمن	فيهما	من	
األكاديميين	واملثقفين	املستقلين	بهدف	خنقها	واستبعادها	من	الفعل	السيا�سي	في	سورية.

	هو	اآلخر،	حيث	أوقف	قانون	الطوارئ	عمل	
ً

وشهد	عمل	منظمات	املجتمع	املدني	في	سورية	تصحًرا	كامال
قانون	الجمعيات،	ولم	تعد	وزارة	الشؤون	االجتماعية	والعمل،	وهي	الوزارة	املسؤولة	عن	تسجيل	املنظمات	غير	
الحكومية،	تسمح	بتسجيل	جمعيات	جديدة	إال	في	أضيق	الحدود	وبقرارات	استثنائية،	مثل	الترخيص	لجمعيات	
أو	هيئات	تابعة	ألفراد	من	عائلة	األسد	)كما	حصل	في	بين	2003	و2004	عندما	حصلت	أسماء	األسد	على	تراخيص	

لجمعيات	تتبع	لها(،	أو	جمعيات	خدمية	بحتة.	

)20)	األحزاب	املنضوية	في	الجبهة	الوطنية	التقدمية:	1-	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	وهو	قائد	الجبهة.	2-	حزب	االتحاد	االشتراكي	العربي.	3-	الحزب	الشيوعي	السوري”	بكداش”.	
4-الحزب	الشيوعي	السوري	املوحد.5-	حزب	الوحدويين	االشتراكيين.	6-	الحزب	الوحدوي	االشتراكي	الديمقراطي.	7-	حزب	العهد	الوطني.	8-	حزب	االتحاد	العربي	الديمقراطي.	9- 

الحزب	السوري	القومي	االجتماعي	.10-	االتحاد	العام	لنقابات	العمال.	11-	االتحاد	العام	للفالحين.	12-	االتحاد	الوطني	لطلبة	سورية.	
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ومن	مظاهر	االستبعاد	السيا�سي	في	سورية	أيًضا	حرمان	كثيرين	من	أفراد	املكون	السوري	الكردي	من	الجنسية	
السورية،	ومن	ثم	الحرمان	من	حق	تثبيت	وقائع	الزواج	والوالدات	في	سجالت	الدولة،	وكذلك	الحرمان	من	حق	
حيازة	جواز	السفر،	وعدم	تمكنهم	من	االنتقال	إلى	خارج	البالد،	وتأخر	دخول	األطفال	في	املدارس	االبتدائية،	فال	
تعطى	لهم	شهادات	التعريف	إال	بعد	التحقيق	من	قبل	األمن	السيا�سي	وموافقته،	وكذلك	الحرمان	من	حق	العمل	
لدى	دوائر	الدولة	ومؤسساتها،	إضافة	إلى	حرمانهم	من	حق	االستفادة	من	القروض	التي	تمنحها	البنوك،	وعدم	
التمتع	بالحقوق	املدنية	املنصوص	عليها	في	الدستور،	ومنها	حق	الترشيح	والتصويت،	وبمعنى	مكثف	حرمانهم	من	

حقوق	املواطنة	كشكل	من	أشكال	االستبعاد	االجتماعي.

في	تكوينها	السيا�سي	عائلة	حاكمة	ودونها	رعية،	أعطت	 في	مرحلة	حكم	حافظ	األسد	أي	 أصبحت	)سورية(	
العالم،	وتحت	 إلى	أي	من	شرعياته	املعروفة	لدى	ديمقراطيات	 في	الحكم	من	دون	االستناد	 البقاء	 نفسها	صك	
هذه	العائلة	رعية	عريضة	ال	تعرف	عن	املشاركة	السياسية	وتداول	السلطة	وممارسة	الحكم	سوى	في	املدونات	

والدراسات	النظرية.

2. املجال ااًلقتصادي )املنهي والوظيفي(

الزراعي	من	خالل	 بإجراءات	ما	يسمى	اإلصالح	 البعثية	 السلطات	 أولى	اإلجراءات	االستبعادية	قيام	 كانت	  
قيامها	بمصادرة	األرا�سي	الزراعية	لكبار	املالك	في	سورية،	ومنح	حق	االنتفاع	بجزء	منها	لعدد	كبير	من	الفالحين،	
واحتفظت	بالباقي	بصفة	)أمالك	دولة(	وتمت	مصادرة	املصارف	والشركات	الصناعية	والتجارية	والخدمية)21).

النظام	السوري	في	الحقبة	األسدية	املوافقة	 الثاني	في	النسق	الوظيفي	املنهي،	حيث	اشترط	 مورس	اإلجراء	
مؤسسة	 في	 مستخدم	 من	 الوظيفة،	 مستوى	 كان	 أًيا	 وظيفة،	 أي	 في	 مواطن	 أي	 لتعيين	 إجبارًيا	 ا	

ً
شرط األمنية	

حكومية	إلى	وظيفة	قيادية	في	مؤسسات	الدولة.	

تجلى	اإلجراء	الثالث	في	إخضاع	االقتصاد	السوري	بمجمله	ملحاكم	الطوارئ	وإنشاء	محكمة	األمن	االقتصادي	
بأحكامها	 واالقتصاديين	 التجار	 إقصاء	 على	 عملت	 التي	 	1977(22( لعام	 	46 رقم	 التشريعي	 املرسوم	 إلى	 استناًدا	
الجائرة،	ومحاكماتها	السرية	التي	ال	تقبل	النقض،	على	غرار	املحاكمات	السياسية،	وتف�سي	في	نهاية	املطاف	إلى	
وظهور	 تهميشها،	 أو	 الفاعلة،	 االقتصادية	 النخب	 واستبعاد	 في	سورية،	 الحر	 االقتصادي	 التنافس	 آليات	 الغاء	

طبقة	أثرياء	السلطة	القادمين	من	عالم	الفساد	واستغالل	النفوذ.

وظهر	اإلجراء	الرابع	في	تشجيع	انتشار	ظاهرة	الفساد	في	املؤسسات	الحكومية	كافة	التي	تجسدت	في	اللجوء	
األذى	 يلحق	 ما	 وهو	 الذاتية،	 األهداف	 إلى	 للوصول	 وقانونًيا،	 اجتماعًيا	 املشروعة	 غير	 والطرائق	 الوسائل	 إلى	
لهم	 يسبب	 ما	 نتيجة	 بالتحديد،	 املعنية	 املؤسسة	 في	 العاملين	 بشريحة	 الدنيا	 وبالحدود	 بعامة،	 املعني	 باملجتمع	
من	أضرار	اجتماعية	وأخالقية	نتيجة	تعميم	الصورة	النمطية	لهؤالء	املتنفذين	املنحرفين	على	بقية	العاملين	في	

املؤسسة	املعنية.

إحكام	 منها	 عدة،	 مستويات	 عبر	 استبعادي	 كإجراء	 وظيفًيا	 الفساد	 ظاهرة	 السوري	 النظام	 استثمر	 ولقد	

)21)	رايموند	هينبوش،	تشكيل	الدولة	الشمولية	في	سورية	البعث،	حازم	نهار	)مترجًما(،	رضوان	زيادة	)مراجًعا	ومقدًما(،	ط1،	)بيروت:	رياض	الريس،	2014(،	ص	209-208.	

https://bit.ly/3tAJ4nH	.االقتصادية	املحاكم	إحداث	قانون	1977،	لعام	46	التشريع	املرسوم	الشعب،	مجلس	السورية،	العربية	الجمهورية	22)(

https://bit.ly/3tAJ4nH
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القبضة	على	املقربين	منه	لضمان	عدم	خروجهم	عن	النسق	الخاص	به،	ومنها	تعويم	الفساد	اجتماعًيا،	وإحالته	
إلى	الطبيعة	املجتمعية	وعوامل	التربية	الذاتية	للتهرب	من	مسؤولياته	في	محاربة	الفساد،	وانعدام	سلطة	القانون،	
وغياب	توازن	السلطات،	وهذا	ما	أضعف	برامج	التنمية	االقتصادية	واالجتماعية	والثقافية	التي	بدورها	أدت	الى	
تعاظم	اإلحساس	بالظلم	االجتماعي	الناجم	عن	حالة	الفساد	واستثمار	حفنة	قليلة	من	املستفيدين	من	الحكومة	

السورية	االقتصاد	السوري	معظمه	في	القطاعات	االقتصادية	كافة.

3. املجال التعليمي

عقائدية	 توّجهات	 لصالح	 واستغاللها	 ومخرجاته	 وأهدافه	 وعملياته	 التعليم	 تطويع	 في	 االستبعاد	 برز	  
املطلقة	 الهيمنة	 ت	

ّ
تجل السوري،	حيث	 للنظام	 الحاكم،	وسياسات	ومصالح	ضّيقة	 البعث	 وأيديولوجية	لحزب	

على	قطاع	التعليم	في	سلطة	البعث	عبر	تفعيل	التسييس	والعسكرة	في	املؤسسات	التعليمية	لصالح	حزب	البعث	
الحاكم	ومن	ثم	إفراغ	التعليم	السوري	من	مضامينه	وأهدافه	الحيوية	في	الحداثة	والتطوير،	ومحاربة	مكامن	
التخلف	في	املجتمع،	وانعكست	تلك	السياسات	القسرية،	املفروضة	على	حقل	التعليم	من	خارجه،	في	مدخالت	
التعليم	وصوره	العامة	كلها،	وتالًيا	في	مخرجاته	ووظائفه	االجتماعية	والنفعية،	وجعلته	محكوًما	باألطر	السياسية	
الخاصة	بالنظام	الحاكم	،	بما	يترتب	عليها	من	عالقات	ذات	طبيعة	مافيوية.	ولم	يقتصر	تدخل	السياسة	بشكلها	

الفج	والضيق	للنظام	في	حقل	التعليم	التربوي	العقائدي،	وإنما	تعّداه	إلى	مجمل	العملية	التعليمية.

والسطوة	 ناحية،	 من	 األيديولوجي	 سر	
َ
لأل السوري	 التعليم	 خضوع	 في	 التعليمي	 االستبعاد	 مورس	 كذلك	

األمنية	املتمثلة	في	عسكرته،	ما	أبقاه	في	حدود	اجترار	املعلومة	غير	القابلة	للصرف	في	مجاالت	الحياة،	وانتزع	منه	
شرطه	التطويري	والتنويري	املحمول	على	حرية	اإلبداع	بمجاليه	العلمي	واألدبي.	وفي	هذا	املناخ،	كان	بدهًيا	أن	
يؤدي	إلى	تحطيم	جوهر	العملية	التعليمية،	وانكفاء	القيمة	العليا	للعلم	والتعليم	وتراجعها	في	املجتمع،	وهو	أمر	
يمكن	إحالة	أسبابه	إضافة	إلى	مآالت	سياقه	املوضوعي	املباشر	إلى	الدوافع	القصدية	التي	حكمتها	الرغبة	في	تهشيم	

املنطق،	وإلغاء	آليات	التفكير	الحّر.)23)

الحكم	 الى	 األسد	 حافظ	 وصول	 مع	 بفاعلية	 التعليمية	 املؤسسات	 مجال	 في	 االستبعاد	 مرحلة	 بدأت	 لقد	 	
1970،	فتم	))تفريغ	التعليم	جوهرًيا	من	معانيه	ودالالته	العلمية	واملعرفية	منذ	املراحل	االبتدائية	حتى	املراحل	
الجامعية	في	سياق	ما	يسمى	بطالئع	البعث	وشبيبة	الثورة	والفتوة	والتدريب	الجامعي	العسكري	ودورات	املظالت	
والتعظيم	 التمجيد	 انتهجت	سياسة	 التي	 األيديولوجيا	 قبل	 من	 تماًما	 	 التعليم	 ومن	خالل	خطف	 والصاعقة...	
والتفخيم	برموز	النظام	في	كل	املستويات	بدًءا	من	املناهج	إلى	النشاطات	إلى	مختلف	الفعاليات	التي	أخذت	طابًعا	
أيديولوجًيا	على	حساب	العلم	واملعرفة	وهذا	كله	كان	كافًيا	لعملية	هدم	البنية	األساسية	للتعليم	وتدمير	مضامينه	

املعرفية((.)24)	كفعل	استبعادي	ممنهج	من	قبل	النظام	السوري.	

.https://bit.ly/3iv5rq4	.)2018	،املعاصرة	للدراسات	حرمون	مركز	إسطنبول:	)الدوحة/	والعسكرة”،	التسييس	بين	سورية	في	”التعليم	حداد،	وجيه	23)(

https://bit.ly/3IUF3jY	،وتنوير	نقد	مركز	والدمار”،	الحرب	ظل	في	السوري	التعليمي	النظام	وشجون	هموم	حول	وطفة	أسعد	علي	الدكتور	مع	برس	نينار	”حوار	د.م،	24)(

https://bit.ly/3iv5rq4
https://bit.ly/3IUF3jY
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4. املجال الثقافي

الرأي	 أحادية	 سلطوية	 وإعالمية	 ثقافية	 مؤسسات	 السوري	 النظام	 تأسيس	 في	 الثقافي	 االستبعاد	 حصل	 	
في	 تدور	 الرأي،	 عن	 والتعبير	 الصحافة	 لحرية	 والتقييد	 واأليديولوجي	 السيا�سي	 بالتدجين	 تتسم	 والتحليل،	
فلك	دائرة	النظام	السوري	السلطوية،	فكان	من	مخرجاتها	تعاظم	النفاق،	الكذب،	الكراهية،	الغش،	الخداع،	

االحتيال،	االختالس،	والفساد	بمختلف	أشكاله	وصوره.

لقد	تجسد	االستبعاد	الثقافي	فعلًيا	في	إقصاء	الكفاءات	الثقافية	واألدبية	ذات	املنزلة	املستدامة	من	املؤسسات	
الفعل	 على	 القادرين	 غير	 الدونيين	 املثقفين	 أنصاف	 السوري	 الثقافي	 املشهد	 وتصدر	 كافة،	 السورية	 الثقافية	

الثقافي	اإلبداعي،	وإبرازهم	كنجوم	مبدعين	في	اإلعالم	الرسمي.

أما	أكثر	أشكال	االستعباد	الثقافي	خطًرا	مورست	من	قبل	النظام	السوري	في	حرمان	األقليات	السورية	غير	
العربية	من	حقوقها	الثقافية،	ومنعها	من	ممارسة	لغتها	األصلية	في	التعليم	والحياة	اليومية،	وبخاصة	السوريين	

الكرد،	حيث	لم	يعترف	النظام	السوري	بالتنوع	الثقافي	تحت	مبررات	ضرورة	تعزيز	الثقافية	العربية.

هذا	االستبعاد	الثقافي	ال	يقل	خطًرا	عن	االستبعاد	السيا�سي	واالقتصادي	الذي	قد	يكون	سبًبا	في	العنف	وعدم	
االستقرار	املجتمعي	عموًما.

5. ااًلستبعاد املكاني

يسمى	 ما	 في	 وبالتحديد	 السورية،	 الجزيرة	 في	 الذي	حصل	 املزدوج	 االستبعادي	 اإلجراء	 إلى	 اإلشارة	 يمكن	
طول	 على	 األكراد	 السوريين	 لبعض	 قسري	 ترحيل	 خالل	 من	 األكراد	 السوريين	 بحق	 العربي،	 األمني	 الحزام	
الحدود	السورية	التركية	بطول	375	كيلومتًرا	وبعمق	15	كيلومتًرا	في	الجزيرة	السورية،	وتوطين	إجباري	لبعض	
السوريين	العرب	الذين	هجروا	نتيجة	الغمر	للقرى	السورية	العربية	القريبة	من	سد	الفرات	بعد	ثالث	سنوات	
من	وصول	حافظ	األسد	إلى	سدة	الحكم،	إضافة	إلى	حملة	تعريب	واسعة	النطاق	ألسماء	القرى	واملدن	التي	كان	

األكراد	يعيشون	فيها.

وشكلت	استمالكات	االرا�سي	والعقارات	املغطاة	دستورًيا	بمراسيم	رئاسية	تحت	ذريعتي	النفع	العام	والتنظيم	
عت	أو	أعيد	تشكيلها	من	جديد	تبًعا	لخرائط	املصالح	الشخصية	ملالكي	 املناطقي	استبعادات	مكانية	لتجمعات	ُوّزِ

القرار،	وضمن	آليات	تعويض	لم	تغط	في	أغلب	األحيان	1	باملئة	من	القيمة	الفعلية	للعقارات	املستملكة)25).

تنموًيا،	 السوري	 الريف	 إهمال	 في	 املمنهجة	 السياسة	 املكانية	يمكن	عد	ما	جرى	من	خالل	 ومن	اإلجراءات	
القسرية	 الهجرة	 إلى	 النظام(	 طائفة	 على	 )املحسوب	 هناك	 الشباب	 لدفع	 وسيلة	 الساحلي(-	 )الريف	 -وبخاصة	
نحو	املدن	السورية،	وبخاصة	دمشق،	من	أجل	التطوع	في	املؤسسات	األمنية	والعسكرية	بوصفه	فرصة	عمل،	
والسكن	في	عشوائيات	سكنية،	وهذا	كله	بهدف	حصار	هذه	املدن،	وتشكيل	حزام	أمني	عسكري	حولها	درًءا	ألي	

فرصة	لحراك	مهما	كان	نوعه.

يمكن	عد	ظاهرة	الهجرة	الداخلية	والخارجية	أيًضا	أحد	أشكال	االستبعاد	املكاني	الناتجة	من	إهمال	التنمية	

https://bit.ly/35Ab6I2	.والعدالة	الحقيقة	أجل	من	سوريون	تمييزية؟”،	ألغراض	السورية	القوانين	من	العديد	استخدام	تم	”كيف	د.م،	25)(

https://bit.ly/35Ab6I2


الدراساتالعدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022

266

واملشروعات	االقتصادية	عموًما.

6. ااًلستبعاد الطائفي

في	مستوياته	اإلجرائية	عند	مجمل	االستبعادات	األخرى،	وغالًبا	ما	مورس	 يتقاطع	 وهو	استبعاد	مركب،	  
لة	كلها	التي	

ّ
تحت	غطاء	من	الشعارات	الوطنية	املعلنة،	وضمن	محاصصة	شكلية	غير	معلنة	ضمن	الوزارات	املشك

حددت	فيها	حصص	ثابتة	لكل	طائفة.	لكن	مفعوالته	األشد	حضوًرا	تجلت	في	املؤسسة	األمنية	والعسكرية	ذات	
النفوذ	الفاعل	في	سورية،	من	خالل	الهيمنة	العددية	لجماعات	معينة	في	قطاعي	الجيش	واالمن،	مع	تمركز	شديد	

في	الهوية	الطائفية	لشاغلي	املناصب	العليا	والفاعلة	فيهما)26).	

وقد	خلق	هذا	االستبعاد	إحساًسا	بالتهميش	واإلقصاء	والخوف	لدى	الجماعات	السورية	معظمها	املستبعدة	
من	الوصول	إلى	مراكز	القرار	األعلى.

رابًعا: مظاهر ااًلستبعاد في النسق ااًلجتماعي السوري

	وأساليب	
ً
كون	االستبعاد	االجتماعي	في	سورية	برز	بأنواعه	املتعددة	كاستبعاد	مركب،	فأخذ	صوًرا	وأشكاال

متباينة	في	األنساق	االجتماعية	السورية،	لذلك	نكتفي	في	هذه	الدراسة	بالتركيز	على	مظاهر	االستبعاد	االجتماعي	
السوري	في	كل	من	انحسار	العدالة	االجتماعية،	وتراجع	التضامن	االجتماعي	وانتشار	العنف	املركب.

1. انحسار العدالة ااًلجتماعية

	وقد	تجلى	في	مرحلة	حكم	البعث	بداية	في	عدم	االحتكام	إلى	دستور	ديمقراطي،	وكذلك	في	عدم	وجود	عقد	
اجتماعي	ينظم	العالقة	بين	املواطنين	والدولة،	هذا	استدعى	أن	يكون	الوالء	للحاكم	املتمثل	في	رأس	النظام	السوري	
الناظم	 بدور	 يقوم	 الذي	 واملالي	 واالقتصادي	 السيا�سي	 النفوذ	 وأصحاب	 الحاكمة	 للفئة	 ثم	 ومن	 األسد	 حافظ	
إلدارة	الثروات	وتوزيعها	في	مجتمع	تتغلغل	فيه	أجهزة	األمن	في	الدولة	بشكل	عميق	جًدا،	وفي	مثل	تلك	الدولة	
التي	تتحكم	فيها	األجهزة	األمنية	بالدرجة	األولى	ينحرف	ميزان	العدالة	االجتماعية	بل	تتال�سى	على	اإلطالق،	حيث	

يؤدي	إلى	عدم	االستقرار	املجتمعي	الذي	يعد	من	أهم	مقومات	استقرار	املجتمع	والدولة.

لقد	أوجد	النظام	السوري	الحاكم	من	خالل	أزالمه	في	املؤسسات	الحكومية	منظومة	خاصة	تحكم	العالقات	
القيم	 بأي	من	 له	عالقة	 ليس	 ما	 القوي،	وهو	 الوساطة	وسلطة	 قانون	 يسمى	 ما	 ترتكز	على	 التي	 املواطنين	 بين	
اإلنسانية	والقيم	األخالقية،	وبات	من	الجزم	أال	سبيل	إلى	الوظيفة	العمومية	كأبرز	تطبيقات	ذلك	القانون	أو	

غيرها	من	الحقوق	االجتماعية	إال	من	خالل	ذلك	القانون	)الوساطة(.

كافة	 السورية	 الدولة	 للسوريين،	حيث	سخرت	مؤسسات	 الجامعة	 املجتمعية	 القيم	 انحسار	 ذلك	 من	 نتج	
للفئة	السورية	التي	تدور	في	فلك	النظام	السوري،	وسادت	قيم	الر�سى	واملحسوبية	والفساد	محل	قيم	املصلحة	

.
ً
العامة	للسوريين	ولسورية	دولة

https://bit.ly/3Klfpp8	،االستراتيجية	للدراسات	عمران	مركز	العلوي”،	الصفاء	نهج	2020:	النظام	جيش	في	القوة	”مراكز	املصطفى،	محسن	26)(

https://bit.ly/3Klfpp8
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حيث	يمكن	تكثيف	غياب	العدالة	االجتماعية	في	سورية	باآلتي:	

	 الالمساواة	في	توزيع	الدخل.أ.

	 الالمساواة	في	توزيع	األصول.ب.

	 الالمساواة	في	توزيع	فرص	العمل	والعمالة	بأجر.ج.

	 الالمساواة	في	توزيع	الخدمات	العامة	والبرامج	االجتماعية.د.

	 الالمساواة	في	اإلحساس	باالنتماءه.

	 الالمساواة	في	األمان	الشخ�سي	واملجتمعيو.

2. تراجع قيم التضامن ااًلجتماعي

 من	مظاهر	االستبعاد	االجتماعي	في	سورية	تراجع	قيم	التضامن	االجتماعي	الذي	يقصد	به	اإلحساس	بمشاعر	
الرفقة	واأللفة	بين	املواطنين	على	الصعيد	الشخ�سي	ويمتد	ليتجاوز	العالقات	الشخصية	ليصل	إلى	تقبل	اآلخرين	
بوصفهم	بشًرا	لهم	االحتياجات	والحقوق	نفسها،	وهذا	ال	يحصل	إال	من	خالل	االنخراط	في	املؤسسات	املشتركة	

ومعايشة	الخبرات،	حيث	حياة	الناس	أفضل	في	مجتمع	يتشارك	في	بعض	جوانب	تلك	الحياة)27).	

ه	تأمين	الحدود	الدنيا	للمتطلبات	املعيشية	الحياتية	الشخصية	
ّ
أما	في	سورية،	فقد	أصبح	اهتمام	السوريين	جل

واألسرية	اليومية.	ونتيجة	الشروخات	االجتماعية	والهشاشة	في	العالقات	االجتماعية،	والقلق	االجتماعي	النف�سي	
املتصاعد	لدى	السوريين	كافة،	كان	من	الطبيعي	أن	تظهر	اآلثار	االجتماعية	والنفسية	في	العالقات	االجتماعية	
بين	السوريين،	وكانت	سمتها	الرئيسة	انعدام	الثقة	بينهم	نتيجة	الهواجس	األمنية	بعضهم	من	بعض،	ما	أفقدهم	
الشعور	باالنتماء	إلى	املجتمع	السوري،	مع	امليل	إلى	العزلة	عن	اآلخرين،	والشعور	بأن	ما	يفعله	كل	فرد	منهم	ليس	
الفرد	 التي	تحدد	مستقبل	 القرارات	املصيرية	 اتخاذ	 بالعجز	عن	 الشعور	 في	اآلخرين،	فعّم	 يؤثر	 له	قيمة،	ولن	

ومستقبل	وطنه.

3. انتشار العنف املركب

من	مظاهر	االستبعاد	االجتماعي	في	سورية	الفشل	في	اندماج	السوريين	في	وطن	يشعرون	باالنتماء	إليه،	ما	ولد	
ر	املجتمعي	الذي	أف�سى	إلى	ارتفاع	منسوب	العنف	

ّ
لم	لديهم،	وقّوى	مظاهر	االحتقان	والّتوت

ّ
مشاعر	الحيف	والظ

الفردّي	والجماعّي	في	سورية	حيث	كانت	العالقة	بين	االستبعاد	والعنف	-وما	زالت	-	تبرز	في	مظاهر	مجتمعية	عدة	
مثل	الجريمة	بأنواعها	والتطّرف	االجتماعي	والقومي	والديني	...إلخ.

االستبعاد	 بين	 العالقة	 لتوضيح	 	cadets	 sociaux مفهوم	 عن	 مقاالته	 إحدى	 في	 	François	 Burgas تحّدث	

)27)	أنتوني	جيدنز،	علم	االجتماع،	ص	394.
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والعنف.	حيث	تلجأ	الجماعة	التي	حرمت	من	العثور	على	منزلة	اجتماعّية	في	مجتمعها	الذي	تعيش	فيه	إلى	التعبير	
عن	حرمانها	من	خالل	مواقف	سياسّية	حاّدة	تصل	إلى	حدود	رفض	انتمائها	إلى	الدولة	التي	تعيش	على	أرضها،	عبر	
ل	هذا	إجابة	خطرة	على	إقصاء	

ّ
ا.	ويمث ا	خاصًّ ا	واجتماعيًّ 	فكريًّ

ً
تأسيسها	لجماعة	خارجة	عن	الدولة	تتبّنى	منواال

الدولة	لجزء	كبير	من	مواطنيها	وسياساتها	غير	العادلة.)28)

لقد	بدأت	أولى	مالمح	العنف	املركب	في	مرحلة	حكم	البعث	بالظهور	عام	1964	حين	أقدمت	السلطات	البعثية	
آنذاك	على	تدمير	جامع	السلطان	في	حماة	نتيجة	احتجاج	شعبي	سلمي،	وتكرر	األمر	ذاته	في	السنة	الالحقة	حين	
دبابات	 فقامت	 الصناعي	 التأميم	 على	 احتجاًجا	 واسعة	 دينية	 قطاعات	 فيه	 شاركت	 إضراًبا	 دمشق	 تجار	 أعلن	

النظام	البعثي	باقتحام	الجامع	األموي	وفض	االعتصام	بالقوة.

وفي	املدة	بين	1976-1982	حدثت	سلسلة	من	االنتفاضات	والتمردات	من	ِقبل	جماعات	إسالمية	وعلى	رأسها	
العنيفة؛	قتل	 تلَك	األحداث	 السيا�سي.	خالل	 النظام	 االنتفاضات	موّجهة	ضد	 كانت	 جماعة	اإلخوان	املسلمين.	
مئات	املدنيين	في	املواجهات	التي	كان	يشّنها	النظام	ين	الفينة	واألخرى،	ووصلت	االصطدامات	ذروتها	عام	1982 

حينما	حصلت	مجزرة	حماة.

لتطال	اإلخوان	املسلمين	وحدهم،	 	1980 الدامية	سنة	 العنف	 النتائج	األمنية	والسياسية	ألحداث	 لم	تكن	
بل	إن	تداعيات	تلك	املرحلة	قد	أحاطت	بالسوريين	جميعهم،	ويمكن	إيجاز	االنعكاسات	املباشرة	من	الناحيتين	
بضع	 إن	 يقين	 بكل	 القول	 يمكن	 بل	 الدولة،	 ومؤسسات	 أجهزة	 في	 األمني	 التغّول	 ازدياد	 في	 واألمنية	 السياسية	
جنراالت	أصبحوا	هم	القابضين	على	عنق	السوريين	بتفويض	كامل	من	حافظ	األسد	ألن	هؤالء	هم	الذين	حافظوا	

على	عرشه	من	خالل	سحقهم	وبكل	شراسة	ألي	مظهر	من	مظاهر	املعارضة	السورية)29).

خامًسا: خاتمة

يمكن	القول	إن	االستبعاد	االجتماعي	املركب	من	األدوات	الرئيسة	التي	استخدمها	النظام	السيا�سي	السوري	
منذ	عام	1963	تاريخ	انقالب	حزب	البعث	وتقلده	السلطة	حتى	عام	2011	تاريخ	الثورة	السورية،	ويمكن	تكثيف	

آليات	االستبعاد	االجتماعي	في	سورية	في	االتجاهين	العمودي	واألفقي:	

العمودي:	من	خالل	هيمنة	حزب	البعث	على	املؤسسات	املجتمعية	السورية	كافة،	وكذلك	في	هيمنة	العائلة	
األسدية	على	املوارد	االقتصادية	والتحكم	فيها	والتمتع	بالثروة	السورية	والثراء	الشديد.

األفقي:	من	خالل	إبعاد	املكونات	االجتماعية	السورية	األخرى	معظمها	عن	صنع	القرار	السيا�سي	واالقتصادي	
وغيرهما	وإخضاعها	لسلطة	أفراد	وجماعة	صغيرة	متحكمة	في	كل	�سيء	باملجتمع	السوري،	فنتج	من	ذلك	انعدام	
الحياة	السياسية	واملشاركة	الفاعلة	في	القرارات	السياسية	في	سورية،	ومن	ثم	انعدام	الحريات	وحقوق	اإلنسان	
نتيجة	تغول	األجهزة	األمنية	في	الحياة	السورية	التفصيلية	وسحقها	للكرامة	الشخصية،	كذلك	تدهور	األوضاع	

االقتصادية	وانتشار	الفقر	املدقع	وتردي	عمل	املؤسسات	التعليمية.

(28(	François	Burgat, ”Islamophobie,	exclusion	and	violent	extrémisme”
https://bit.ly/3oqAtBY	.للعنف	مفّجًرا	اإلنسانّي،	لألمن	اختالٌل	االستبعاد:

 https://bit.ly/3J6GRGw (2015(	،نت	أورينت	،”))1964-2015	أولية	مقاربة	سورية:	في	السيا�سي	والعنف	الدولة	”إرهاب	النيفي،	حسن	29)(

https://bit.ly/3oqAtBY
https://bit.ly/3J6GRGw
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هذه	األنواع	من	االستبعاد	االجتماعي	كلها	تتقاطع	مع	فلسفة	النظام	السوري	وبنيته	الدكتاتورية	في	السيطرة	
ا	في	الحالة	السورية	بالنهج	القمعي	للدكتاتورية	السياسية،	

ً
على	سورية.	لذلك	يبدو	االستبعاد	االجتماعي	مرتبط

فلم	يتوقف	األمر	عند	استبعاد	جزئي	أو	كلي	في	بعض	األنساق	ألفراد	أو	جماعات	محددة،	بل	كان	االستبعاد	جزًءا	
من	بنية	نظام	قمعي	ال	تستوي	معه	أي	مساحة	للخروج	عن	قبضته	التي	أحكمها	على	أنساق	املجتمع	كافة.	وكان	
	بانطالق	الثورة	السورية	في	آذار/	مارس	عام	2011،	فعرف	السوريون	من	األيام	األولى	للثورة	أن	عليهم	

ً
هذا	كفيال

أن	يطرقوا	الباب	السيا�سي	)االستبعاد	السيا�سي(	من	خالل	الدعوة	إلى	إسقاط	النظام	السيا�سي	الحاكم	ألنه	يقف	
وراء	األنواع	واألشكال	األخرى	من	االستبعاد	االجتماعي	كلها.
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