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مقدمة:

اجملتمع املدني رغم كل الصعوبات

سالم كواكيب وبسمة قضماني

العنف  اأعمال  بلوغ  ومع  طورها،  عن  �شورية  في  ال�شعبية  التظاهرات  خروج  مع 
م�شتويات غير معهودة، قد يبدو غريبًا للوهلة االأولى اإعداد كتاب يت�شمن �شل�شلة اأبحاث 
والدة  ع�شية  تجلّياتها  وتحلل  وم�شيره،  و�شجونه  ال�شوري  المدني  المجتمع  �شوؤون  ق  ُتوثِّ
الم�شلحة  المجموعات  بين  الحالية  ال�شدامات  اأنَّ  ويبدو   .2011 العام  مطلع  الثورة 
في  ر  توؤثِّ التي  الدولية  المكائد  عن  ف�شاًل  ب�شرية،  خ�شائر  من  ح�شدته  وما  والنظام 
الثورة  مح�شلة  كانت  اأيًا  ولكن  الفوري.  اهتمامنا  ت�شتحق  الحالية،  ال�شورية  الماأ�شاة 
الحالية ودرجة ال�شدامات، ف�شوف ي�شطلع المجتمع المدني ال�شوري بدوٍر حا�شٍم. وال 
تقوم على  �شوف  ال�شيا�شي،  ال�شيناريو  اأيًا كان  الدولة،  اإعمار  اإعادة  اأنَّ عملية  �شكَّ في 
المدني  االلتزام  والذين دخلوا �شجل  والتزامًا،  االأكثر براعًة وخبرًة  المواطنين  اأكتاف 
التي  الم�شتقبلية  باأن الظروف االجتماعية وال�شيا�شية  ثقٍة  التنموي. ونحن على  والعمل 
قد تنبثق من رحم النزاع الحالي، اأيًا كانت طبيعتها، �شوف تحمل فر�شًا جديدًة الإعادة 
بناء الدولة. وفي هذه الممار�شة ال�شعبة والخطرة، تظهر فعاليات اجتماعية جديدة، 
الأن الثورة الحالية لم ت�شهد تف�شيًا الأعمال العنف ولم تلحق بالميثاق االجتماعي ال�شوري 
ومبادرات مجتمعية  معهود،  متباداًل غير  ت�شامنًا  اأفرزت  بل  وح�شب،  تندمل  ال  جراحًا 
وعماًل جماعيًا غير م�شبوق، للتفاعل مع الظروف ال�شعبة وم�شاعدة الجهات االأكثر تاأثرًا 
بالنزاع. ولكن حذار الخلط بين الفر�س الم�شتقبلية الجديدة ومقاربة االأر�س المحروقة 
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وال  الما�شي.  مع  قطيعًة  لون  ُي�شكِّ اأنهم  على  واالأ�شخا�س  االأمور  جميع  اإلى  ُينظر  حيث 
�شكَّ في اأنَّ تجارب ال�شوريين الما�شية في بناء مجتمع مدني قائٍم على مواطنية فاعلة 
وت�شاركية، واالإنجازات التي تحققت رغم كل العقبات، قبل والدة الثورة، �شوف ُت�شاعد 
على تحديد اآفاق الجهود الم�شتقبلية الرامية اإلى اإعادة االإعمار والم�شالحة والتنمية. 
وعليه، فاإننا نرى من منطلق هذه الخلفية اأنه من المنا�شب عر�س هذه المجموعة من 
الدرا�شات المتمحورة حول نا�شطي المجتمع المدني ال�شوريين باأقالمهم، لكي يتحدثوا 
ال�شورية  لالأ�شوات  ر  نوفِّ فاإننا  وعليه،  واالإنجازات.  والمع�شالت  واالآفاق  التجارب  عن 
من�شة قلَّ مثيلها في النقا�س ب�شاأن م�شتقبل الدولة. واإننا نرى في الوقت نف�شه اأنَّ هذه 
اأنَّ المجتمع  اأدبية مدنية، هي ال�شهادة على  المجموعة من الدرا�شات، وهي مقتطفات 
المدني ال�شوري، رغم التحديات ومواطن الق�شور، قادر على البقاء واال�شتمرار، اللهم 
ل الظروف في  اإن اأتيحت له الفر�شة واأُعطي هام�س تحّرك. واإننا نعي بطبيعة الحال تبدُّ
�شورية موؤخرًا، ال بل تغيُّرها جذريًا. ولكنَّ الدروب التي اختارها نا�شطو المجتمع المدني 
فبين  الم�شتقبل.  خيارات  في  واإيجابًا  �شلبًا  ر  توؤثِّ �شوف  تنميتها  اإلى  وعمدوا  ال�شوريون 
النظر  وجهات  لتبادل  ال�شوريون مرات عديدة  الم�شاركون  اجتمع  و2011   2010 عامي 
وجاءت  االأولى.  للمرة  منهم  كثيرون  التقى  بل  ال  المدنية،  الم�شاركة  ب�شاأن  والتجارب 
النتيجة باقًة من الدرا�شات التي نقدمها اليوم للقراء من �شورية والعالم. ونرغب في هذا 
ال�شدد اأن نتقّدم بجزيل ال�شكر من منظمة هيفو�س الهولندية )Hivos( التي �شاعدت 
به  تف�شلت  الذي  الثمين  الدعم  �شّهلت مبادرتنا، على  والتي  اللقاءات  تي�شير هذه  على 

�شمن اإطار برنامج المعرفة المخ�ش�س للمجتمع المدني في غرب اآ�شيا.

المجتمع المدني ال�شوري: مخا�س جديد

عادًة ما ُينظر اإلى الحوكمة والمجتمع المدني على اأنهما ُي�شّكالن ثنائيًا متاآزر الدعم. 
وحيثما تنظر الحكومة اإلى المجتمع المدني على اأنه من الفعاليات الم�شروعة، تحر�س 
ل بيئًة تمكينية زاخرة بالقواعد واالإجراءات  على تزويده باإطار العمل القانوني الذي ُي�شكِّ
الحكومة  ل  تعوِّ وبدورها،  تنمو.  باأن  المدني  المجتمع  لموؤ�ش�شات  ت�شمح  التي  ال�شرورية 
في  والقدرات  الريادة  وح�ّس  والمعارف  المواهب  تعبئة  اأجل  من  المدني  المجتمع  على 
المدني  المجتمع  منظمات  تولِّد  فيما  الثانية  االأولى  تحمي  وباخت�شار،  الدولة.  داخل 
الحوكمة.  نوعية  ُيعزز  التنمية االجتماعية مما  ُت�شهم في  التي  والمجموعات  الفعاليات 
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ولكنَّ هذه الفر�شية ال ت�شّح البّتة في نظاٍم �شلطوي. وكانت هذه حال �شورية مدة اأكثر 
من ن�شف قرن. وفي خالل ال�شنوات االأربعين التي �شبقت تبووؤ ب�شار االأ�شد ال�شلطة، اأي 
فعليًا منذ مطلع ال�شتينيات من القرن المن�شرم، تعامل النظام مع المجتمع ككل وكاأنه 
عدو لدود. ف�شعى اإلى احتوائه وتفكيك موؤ�ش�شاته )على ال�شعيد ال�شيا�شي واالجتماعي 
والديني(، ال بل حر�س على تجريد القوى االجتماعية من حيوّيتها. ثم �شعى النظام اإلى 
اإعادة هيكلة المجتمع بما ُيبقي على موؤ�ش�شات زائفة تكّن اإدارتها له الوالء الكامل. ومنذ 
عام 2000 ومنذ تولي ب�شار االأ�شد �شّدة الرئا�شة �شيرًا على خطا ال�شيا�شة المتبعة منذ 
المعا�شر،  النظام  ن �شورة  يكوِّ اأن  اإلى  بدايًة  النظام دربين. ف�شعى  ال�شبعينيات، �شلك 
وعمل في بع�س االأحيان القليلة على ا�شتخدام تدابير اإ�شالح فعلية ت�شمح له باأن يجني 
ثمار العولمة. فعمل على ا�شتحداث تكنولوجيا المعلومات المتطورة، واأعطى المو�شوع 
ّممت بحيث ت�شتحدث اأكبر قدٍر ممكن  اأولويًة على جدول االأعمال. ولكنَّ اال�شتراتيجية �شُ
النظام  اأيقن  ثم  المعلومات.  اإلى  المواطنين  و�شول  ُتعزز  اأن  دون  من  التكنولوجيا  من 
فردَّ  ح�شوره،  وُيعزز  ال�شوري  المدني  المجتمع  وجود  يلتم�س  اأن  في  يرغب  الغرب  اأنَّ 
منتهزًا الفر�شة لتدعيم �شورته من خالل الترويج لبع�س المنظمات غير الحكومية التي 
رمت في نهاية المطاف اإلى اإحكام �شيطرته على المجتمع. وبهذه الطريقة، ركب نظام 
االأ�شد اأمواج تعزيز المجتمع المدني، فيما ظلَّ ي�شتلهم المنطق الذي لطالما اهتدى به 
لُيحكم �شيطرته على المجتمع. ونادرًا ما تّمت اال�شتعانة بهذه ال�شبل المعا�شرة لخدمة 
م�شالح �شيقة ين�شدها نظام مت�شلط ملتحفًا عباءة الحرية مت�شترًا على كيان �شمولي. 
اهتمام  لالإفادة من  �شنوات طويلة  اأ�شابها  �شلل  رغم  �شعت  فقد  المجتمعية  القوى  اأما 
نّيته  عن  اأعلن  يوم  م�شوؤوليته  اأمام  النظام  وو�شعت  المدني،  المجتمع  دعم  في  الغرب 
ال�شماح للمنظمات غير الحكومية باأن تنمو. وبهذه الطريقة �شاركت فعاليات المجتمع 
النظام  التي فتحها  القليلة  الم�شاحات  اإلى احتالل  الرامية  الفعلية  المدني في الجهود 
اأمامها. وجاءت النتيجة، على ما كان متوقعًا اأنَّ مجتمع �شورية المدني كان ع�شية الثورة 
عام 2011 ال يزال يتخبط في مخا�ٍس ع�شير. بيد اأنَّ مقاربة النظام الثنائية �شمحت عن 
ق�شٍد اأو غير ق�شد لنا�شطي المجتمع المدني باأن يجنوا بع�س الثمار، واأن يعملوا بن�شاط 
اأي خطوة م�شتقبلية ترمي فعاًل  اأ�شا�شيًة في  ُتعّد  للم�شاركة في مبادرات جديدة  وزخم 
اإلى تمكين المجتمع. وتقع روايات هوؤالء في قلب هذه المقتطفات االأدبية المخ�ش�شة 

لمجتمع �شورية المدني. 
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العمل �شمن هام�س �شيِّق

تغيير  يعني  ال  النظام  راأ�س  تغيير  باأن  االإ�شارة  اإلى  االأ�شد  ب�شار  �شارع   ،2000 عام 
اإغالق  اإلى  بادر  الرئا�شة،  �شّدة  تبوئه  على  اأ�شهر  ثالثة  من  اأقل  م�شي  فبعد  النظام. 
منتديات المجتمع المدني واعتقال اأبرز اأع�شائها. ومذ ذاك، اتخذ طيفًا من التدابير 
اأجل كّم االأفواه و�شلِّ الموؤ�ش�شات في المجتمع. فخ�شعت جميع ن�شاطات المجتمع،  من 
فمنعتها  ال�شاعة.  مدار  على  للرقابة  الحكومية،  غير  المنظمات  ن�شاطات  �شيما  ال 
ولكنَّ  �شيا�شي،  اأو  دينّي  طابع  ذي  ن�شاٍط  اأي  في  الم�شاركة  من  واالأنظمة  الت�شريعات 
القمع ذهب عمليًا اأبعد من ذلك. فلقد اأثر القمع في خطاب الم�شاركة المدنية وعملها. 
العمل  م�شاحة  ب�شاأن  فقط  لي�س  التفاو�س،  اإلى  المدني  المجتمع  مجموعات  وا�شطرت 
لن�شاطاتها.  و�شفًا  ا�شتخدامها  يجوز  اأو ال  يجوز  كلمٍة  كل  ب�شاأن  اأي�شًا  واإنما  والكينونة، 
فممنوع عليها مثاًل ا�شتخدام م�شطلح »حرية« ولو جاء في �شياق حدث ثقافي. وُتبدي 
المواقع  محرري  اإلى  فُيطلب  المراأة«  »حقوق  عبارات  على  اعترا�شًا  الترخي�س  هيئات 
على  البناء  اإلى  المدني  المجتمع  تفكيك  �شبيل  في  النظام  وجنح  تفاديها.  االإلكترونية 
المنظمات بخدمة  الموؤامرة متهمًا  ب�شاأن نظرية  ال�شوريين  و�شط  ال�شائدة في  القناعة 
اأجندة اأجنبية. وال �شكَّ في اأنَّ هذه الخا�شية التي ال تنح�شر ب�شورية، ُت�شاف اإلى كوكبٍة 
من العقبات التي اأفقدت المجتمع المدني �شرعّيته وقدرته وحّدت من قدرته على جمع 

االأموال والعمل في قطاعات هي باأم�ّس الحاجة اإلى وجوده وخدماته. 

انتهاز جميع الفر�س

ات�شم العقد المن�شرم بحكم النخبة التي اأبدت اهتمامًا في التحكم بالثروة الوطنية 
وبناء �شراكات مع طبقة رجال االأعمال في دم�شق وحلب خدمًة لم�شالحها. وبدا ب�شار 
االأ�شد وزمرته عاجزًا عن تعزيز النمو المتوازن في داخل الدولة. فاأهمل مناطق وقطاعات 
برّمتها واأقام �شبكات ف�شاد �شّمت حّكامًا و�شباط اأمن وموظفين حكوميين عبر الدولة. 
في  لال�شتثمار  ا�شتراتيجية  اأي  تو�شع  ولم  الح�شنة،  االإدارة  اإلى  الزراعة  قطاع  فافتقر 
قطاع ال�شناعة تح�شينًا الإنتاجّيته اأو للتخطيط المدني ال�شحيح. نتيجة هذا االإهمال، 
توّلدت من رحم المجتمع جهود لمحاولة العناية بالنف�س. فاأفادت مبادرات جديدة على 
غرار الجمعيات المحلية من التركيز على التنمية المحلية الواردة في الخطة الخم�شية 
ورقة  في  جاء  كما  �شلمّية  اأ�شدقاء  جمعية  اإن�شاء  اأجل  من  و2010   2006 بين  لالأعوام 
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محمد الدبيات. و�شعت الموؤ�ش�شة الأن ت�شمل العديد من المجاالت منها البيئي والتنموي 
والثقافي. ونجحت بهذه الطريقة في تاأكيد وجودها في المجتمع المدني المحلي. وُيعّد 
ال�شوري  المجتمع  ديناميكية  موؤ�شر على  اأكبر  الم�شبوق  الخيرية غير  الموؤ�ش�شات  تو�شع 
وقدرته على العناية بنف�شه، اإذ تعك�س هذه الموؤ�ش�شات الخيرية روابط الت�شامن القوية 
في داخل المجتمع، ف�شاًل عن الجهود الرامية اإلى التعوي�س عن ف�شل نظام الحكم. فنما 
المجتمع المدني بمعزل عن الدولة حين ناأى بنف�شه عن الم�شايقات والف�شاد، وحاول اأن 
ُيقيم لذاته م�شاحة ثقة. يتحدث فوؤاد محمد فوؤاد في هذا الكتاب عن والدة الموؤ�ش�شات 
الخيرية ال �شيما في قطاع ال�شحة وانتعا�شها. هذا وبرهن المواطنون عن قدرٍة كبيرٍة 
جانب  اإلى  المجاالت،  هذه  اإلى  ُينظر  والثقافة.  الفنون  مجاالت  في  المقاومة  على 
اإهمال الدولة، على اأنها خطيرة نظرًا لقدرتها على التحفيز على االن�شقاق �شيما حيث 
مبدعًا  كواكبي  فا�شل  ي�شف  الكتاب،  هذا  وفي  التعبير.  على  بقدرتها  التحكم  ي�شعب 
المجتمع البديل الذي حاول الميدان الثقافي اأن يوّلده، م�شيرًا اإلى تجارب الدولة ما�شيًا 
ل اإ�شاءة اإلى  لت موؤخرًا ظاهرة ُت�شكِّ وحا�شرًا في مجال �شناعة ال�شينما وم�شاهدتها. �ُشجِّ
المنظمات غير الحكومية نتيجة والدة المنظمات الحكومية غير الحكومية اأو المنظمات 
�شبه الحكومية غير الحكومية عام 2007 بح�شب ما جاء على ل�شان �شالم كواكبي. فلقد 
�شعت االأمانة ال�شورية للتنمية، التي ت�شّكل حجر اأ�شا�س في محاوالت الحكومة اإلى و�شع 
وخارجها،  �شورية  داخل  من  الكوادر  اأف�شل  توظيف  اإلى  اجتماعية،  تنمية  ا�شتراتيجية 
وا�شعًة قواعد عمل مهنية متنعمًة بهبات خا�شة من داخل �شورية وخارجها. وال �شكَّ في 
اأنَّ عمل االأمانة جيد، ولكنها تتدخل في مجاالت عادًة ما تكون من اخت�شا�س الوزارات 
وموؤ�ش�شات الدولة، ويجب تاليًا اأن تكون جزءًا من �شيا�شات الحكومة العامة. وعليه، يبدو 
�س عن اإهمال الحكومة وعجزها عن ممار�شة  اأن االأمانة ت�شطلع بطبيعة عالجية، فتعوِّ
االأ�شرة  قب�شة  اأحكم  لكونه  مهيمنًا،  االأمانة  ح�شور  كان  وبالفعل،  المنا�شبة.  الحوكمة 
الذين  المواطنين  من  العديد  على  وبالتالي  المالية،  الموارد  من  العديد  على  الحاكمة 
بالمجتمع  الوظائف  باإناطة بع�س  االأ�شد  اآل  ي�شمح  اأن  للدخل. فبدل  لون عليه ك�شبًا  يعوِّ
اأنَّ تو�شع م�شاريع  المدني، قاموا بهذه الطريقة بتعزيز خ�شخ�شة الدولة. وال �شكَّ في 
هذه  الت  مح�شِّ اأبرز  هي  الحاكمة  االأ�شرة  من  عنا�شر  توّرط  حيث  المارقة  العمل 
كان  وميزانيًة  ونطاقًا  حجمًا  الحكومية  غير  الحكومية  المنظمات  نمو  ولكن  المقاربة، 
مجال  اأنه  على  الجن�شين  بين  الم�شاواة  مو�شوع  اإلى  وُينظر  نف�شه.  المنطق  من  جزءًا 



12 

واعد لي�شتثمر فيه المجتمع المدني وينمو. و�شعت المراأة اإلى االإفادة من خطاب ب�شار 
االأ�شد الداعي اإلى النهج الع�شري بهدف تعزيز النقا�س حول الق�شايا المت�شلة بالنوع 
االجتماعي. ويورد يحيى االأو�س في مداخلته اأنَّ المواقع االإلكترونية �شّكلت اأداًة موؤاتيًة 
وفاعلًة في هذا المجال، فاطماأن لها النظام كفايًة واأجازتها وكاالته، بيد اأنها اقت�شرت 
على عر�س تجارب من المغرب وتون�س والجزائر ال �شيما لناحية القوانين العائلية. ولكن 
ُي�شت�شف من ن�شاط المجتمع المدني في ق�شايا النوع االجتماعي اأنَّ وجود النظام خائر 
في و�شط المجتمع ال�شوري. ففي حين عمل النظام على اإخ�شاع الموؤ�ش�شات الدينية و�شلَّ 
قدرتها على عقد اأي ن�شاط ُيفلت من �شيطرته، فهو �شعى اأي�شًا اإلى تهدئة القوى الدينية، 
ال �شيما منها االأكثر محافظًة. وعليه، في حين رّوجت القيادة الحاكمة لنف�شها على اأنها 
مالزمة لنظاٍم تقدمي وعلماني، اإال اأنها بدت غير قادرٍة، ال بل عاجزًة عن منازلة القوى 
خالف  وعلى  المراأة.  حقوق  يحمي  الذي  التقدمي  االأ�شرية  ال�شوؤون  قانون  تقاوم  التي 
المغرب اأو تون�س في اأيام بورقيبة، كانت النخبة الحاكمة في �شورية م�شتعدًة الأن ت�شمح 
للموجة االأ�شولية الجامحة في الموؤ�ش�شة الدينية باأن ُتعّد قانونًا رجعيًا لمعالجة ق�شايا 
االأ�شرة، فال تواجه مقاومة هذه القوى، وُتخاطر باأن تبدو االأخيرة وكاأنها ُتنازل النظام. 
وفي البحث الذي اأعّدته نوال يازجي ت�شف االأخيرة كيف اأنَّ الحكومة اأُجبرت على �شحب 
المثقفين  بتعبئة  قامت  التي  المدني  المجتمع  مجموعات  فعل  رّد  �شوء  على  القانون، 
العلمانيين والنا�شطين في وجه م�شودة القانون. ف�شاعت عن النظام �شورة كيان يبدو 

هو اأي�شًا، على الرغم من ترويج ثقافة الخوف، خائفًا من مجتمعه. 

ك�شر ال�شال�شل

العمل،  وُمنعت من  �شورية  بالرف�س في  اإذن  الم�شتقلة  ال�شيا�شية  االأحزاب  جوبهت 
الأن النظام منع منظمات المجتمع المدني من ا�شتعمال اأي �شكٍل من اأ�شكال المنا�شرة، 
اخُت�شرت القوى المجتمعية �شمن الرقعة المخ�ش�شة للمنظمات غير الحكومية وغير 
توقعاته  �س  ُيخفِّ الأن  المدني  بالمجتمع  التحرك، مما حدا  وانخف�س هام�س  ال�شيا�شية. 
المدني  المجتمع  من  كل  فيها  �شاع  مفرغة  حلقة  النتيجة  فكانت  مبادراته،  من  ويحّد 
والمجتمع ككل، ال بل اختنق. ولكن رغم جميع االفترا�شات، رف�س العديد من ال�شوريين 
الت�شليم لالإحباط. وبقي التزامهم العمل المدني م�شفوعًا بح�سٍّ قوي بالم�شوؤولية تجاه 
رفاه الوطن االأم، باعتبار ذلك �شكاًل من اأ�شكال االنتماء القوي وقلقًا لعدم ترك البالد 
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لقمًة �شائغًة في فم حفنٍة من ال�شارقين. وات�شح �شّر النظام للعديد من ال�شوريين قبل 
عدم  وهو  اآخرًا،  بعدًا  ي�شمل  ما  نادرًا  التحليل  ولكنَّ  للجميع.  جليًا  اليوم  وبات  الثورة، 
ال�شيا�شية، وانعدام الرغبة  اإدارة البالد، و�شعف المهارات  القادة الحاليين في  كفاءة 
المناطق  وحاجات  وخ�شو�شياته،  المجتمع  بنية  لفهم  والطاقة  الوقت  ا�شتثمار  في 
م�شّلمين  واجهته  نظامًا عملوا على زخرفة  الحاليون  القادة  ورث  فلقد  اختالفها.  على 
ال�شتمرارية بال منازع. وعلى مدى اأكثر من اأربعة عقود، ظلَّ ال�شوريون ينتظرون اإ�شارًة 
من  العام  الف�شاء  وُمحي  النظام.  بركة  دون  من  يتم  ال  �شيئًا  الأن  الحاكم،  االأمير  من 
الوجود. واإذ منع المواطنون من اتخاذ التدابير اأو بناء الموؤ�ش�شات اأو تنظيم �شفوفهم 
من دون عقاب، وفي حين اختنقوا في الرقابة، لم يبَق اأمامهم خيار �شوى التوقيع على 
البيانات، على غرار ما فعلته النخبة الثقافية والفنية، اأو اإعداد اإعالنات كما جاء في بيان 
دم�شق الذي وّقع عليه ائتالف الحركات ال�شيا�شية والمثقفون. ولفتت هذه المبادرات اإلى 
تنامي ال�شعور بالن�شوج ال�شيا�شي. ولكنَّ هذه البيانات واالإعالنات ا�شتحالت بدياًل عن 
التدابير ال�شرورية لنمو مبادرات المجتمع المدني الخجولة اأو المتوا�شعة وازدهارها. 
ر به، جاء رّد  ويوم قرر ال�شعب ال�شوري اأن ُينازل »هام�س التحّرك ال�شّيق« الذي اخُت�شِ
الغربيين  �شورية  مراقبي  بع�س  ولعل  ال�شعب.  على  �شموليًة  حربًا  ف�شنَّ  قامعًا،  النظام 
تطالع  واأنيقة  جميلة  امراأة  من  المتزوج  العيون  طبيب  االأ�شد،  ب�شار  فعل  لرّد  فوجئوا 
في  يعرفون  كانوا  الذين  ال�شوريين  من  الكثير  اإلى  بالن�شبة  ولكن  االإنكليزية.  ال�شحف 
باطنهم طبيعة النظام الذي �شّيده االأ�شد االأب، والذين عرفوا تمامًا اأنه لم يتغّير كثيرًا 
الفعلية. ومن هذا  انعكا�ٍس لطبيعته  في ظل حكم االبن، فاإن �شلوك النظام لي�س �شوى 
المنطلق، تنّف�شوا ال�شعداء يوم راأى العالم باأ�شره واكت�شف اأخيرًا قباحة النظام ال�شوري 
الذين عمل بال �شك على تعبئة مجموعات كبيرة عبر جميع مناطق البالد. ُيخبرنا هذا 
اأنزلها به نظام قمعي  الكتاب ق�شة مجتمع ي�شعى للبقاء على الرغم من المعاناة التي 
لعله من اأكثر االأنظمة دمويًة على االإطالق. وُيخبر معاناة ال�شوريين الذين قرروا اليوم 
ر  توفِّ االأ�شد.  نظام  ا�شتحدثه  الذي  االأمني  الجهاز  على  ثائرين  اللعبة  من  االن�شحاب 
والتي  المدني  المجتمع  العديد من تجارب  الم�شتقاة من  والتحاليل  ال�شردية  الق�ش�س 
ما  ُيلقي نظرًة على  اأن  القارئ من خاللها  ي�شتطيع  نادرًة  الكتاب فر�شًة  يعر�شها هذا 
�شوريين  باأقالم  الم�شاهمات  نت  دوِّ ولقد  الحقيقية.  �شورية  على  بل  ال  مختلفًا،  نعتبره 
متم�شكين ببلدهم، متب�شرين حاجاته وراغبين في العمل ب�شمت. فلقد �شارك هوؤالء 
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رًا عن مطالبه. والذين يتظاهرون  في المجتمع المدني الذي ينه�س اليوم من كبوته معبِّ
اأعلى  كانت معاييرهم  فلقد  وتدريجي.  ب�شيط  بتغيير  يكتفوا  ولن  الثمن غاليًا،  يدفعون 
بكثير يوم بداأت التظاهرات، ولقد ازدادوا ت�شميمًا بفعل الجرائم المتكررة التي ارتكبها 
النظام بحق المجتمع المدني منذ والدة الثورة. وفيما يعمل ال�شوريون على لملمة فتات 
المجتمع  برعم  ل  �شُي�شكِّ اأنف�شهم،  تحرير  �شبيل  في  والنفي�س  الغالي  فيه  �شددوا  ن�شال 
ثمينًا  االأ�شد عن�شرًا  ينمو في فيء نظام  اأن  باأخرى في  اأو  الذي نجح بطريقٍة  المدني 
المواطنة  مفاهيم  تر�شخت  ولقد  ونمّوًا.  ديمقراطيًة  اأكثر  مجتمع  اأ�شا�س  حجر  لبناء 
المواطنين، في مقابل  وال�شالم لجميع  واالأمن  والعدالة  المتبادل  المت�شاوية واالحترام 
االأمن القومي الذي ينادي به النظام، في جزيرات العمل المدني ال�شغيرة وال�شعيفة، 
بح�شب ما ي�شفه ح�شان عّبا�س في الف�شل الثاني من هذا الكتاب. ومع اندالع الثورة التي 
العاديين  ال�شوريين  ت�شميم  و�شل  الثالث،  عامها  دخولها  ومع  عنيفة،  بردود  ا�شتتبعت 

على ك�شر ال�شال�شل اإلى نقطة الالعودة. 
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الفصل األول:

ظهور وتطور اجملتمع املدني يف سورية

وائل سواح وسالم كواكيب

1. مدخل
وهيغل  اأر�شطو  تناولها  فقد  جديدة،  لي�شت  المدني  المجتمع  فكرة  اأن  بديهيًا  بات 
النقد  عملية  اأثناء  مكثف  ب�شكل  ا�شتعماله  اأعيد  الم�شطلح  ولكن  وغرام�شي.  ومارك�س 
ل�شمولية دول المع�شكر ال�شوفييتي في بداية الثمانينيات من القرن المن�شرم. ومن ثم 
انتقل اإلى مواجهة ديكتاتوريي دول الجنوب، التي دعتها الموؤ�ش�شات الدولية والممولون 
لمواجهة  الحكومات  عجز  واأمام  العولمة  نتائج  �شلبيات  ومع  »تتحرر«.  لكي  الغربيون 
الم�شار  هذا  نمو  لمواجهة  مدنية  حركات  تطور  �شهدنا  الدولية،  الموؤ�ش�شات  �شغوط 
والتنظيم خارج اإطار الدولة، بل لمواجهة هذه الدولة )المنتديات االجتماعية، حركات 
العولمة البديلة.. اإلخ(. وتتم االإ�شارة اإلى هذا التطور غالبًا باعتباره �شعودًا لـ »المجتمع 

المدني ال�شامل«.
وواجهاتها  االإ�شالمية  والحركات  الحكومية،  والمنظمات  ال�شيا�شية،  ال�شلطات  اإنَّ 
االجتماعية والثقافية، والمنظمات الن�شوية، والمهنية، ومنظمات الدفاع: عن البيئة، عن 
المعار�شة  والحركات  االأحزاب  اأخرى،  اأية ق�شية  اأو  االإن�شان،  الم�شتهلكين، عن حقوق 
ويتهم  اأنا«.  هو  المدني  »المجتمع  تقول:  اأن  تريد  اأو  تقول  كلها  اإلخ،  االإ�شالمية...  غير 
كل طرف منها االأطراف االأخرى بمحاولة ا�شتغالل الراية لتحقيق ماآرب ال تتما�شى مع 

الم�شالح الحقيقية لـ »المجتمع المدني«. 
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1.1 تاريخ وا�شتخدام نظري لمفهوم متحرك 

 Koinônia( »يعيد بع�س الباحثين فكرة المجتمع المدني اإلى »الجماعة ال�شيا�شية
politikè( الأر�شطو، فالدولة، بو�شفها »جماعة عليا«، ت�شعى اإلى العي�س الجيد، وت�شمح 

لالإن�شان بتحقيق طبيعته ب�شكل كامل، بو�شفه »حيوانًا اأكثر �شيا�شيًة« من كل الحيوانات 
التقليدية. والمجتمع المدني يقف بوجه »غياب النظام العام« في المجتمعات »البربرية« 
التي كانت تحيط بالمدينة اليونانية القديمة، ومقابل مختلف »المجموعات الخادمة« اأو 
»المجّردة« وريثة الما�شي والتي ما زالت موجودة �شمنها )مجتمعات الرجل والمراأة، 
المدني  المجتمع  مفهوم  اأخذ  اأوغ�شطين،  القدي�س  ومع  اإلخ(.  القرية،  والعبد،  المعلم 
معنى النظام ال�شيا�شي غير المكتمل للرجال، مقابل الدور العالي لمدينة الرب. ولقد 
�شيطر ذلك على حقبة القرون الو�شطى في العالم الم�شيحي كما في العالم االإ�شالمي 
)تحت �شكل التعار�س بين النظام و�شرورة الملك، من جهة، والخالفة المثالية لل�شنة، 
اأو االإمامة المع�شومة لل�شيعة، اأو المدينة الفا�شلة للفال�شفة الحالمين كما الفارابي من 
جهة اأخرى(. وفي نهاية الع�شور الو�شطى، بداأ المجتمع المدني بالظهور كقيمة اإيجابية 
قوانين،  اأي  عقالنية،  بقواعد  محكومة  »مدنية«  اأو  �شيا�شية  بمجموعة  المناداة  وتمت 

بمواجهة النظام الملكي الذي ال يالئم �شوى حفنة عائلية اأو قروية �شغيرة. 
وبالتوازي مع النظريات التعاقدية لهوب�س اأو لرو�شو، حيث يظل المجتمع المدني يحدد 
بارتباطه بالمجموعة ال�شيا�شية وبالدولة، �شهدنا بروز نوع جديد من مفهوم التعاقدية، 
الالم�شاواة  من  المكونة  الخادمة  المجموعات  بوجه  نف�شه  المدني  المجتمع  يجد  اإذ 
الدولة  تمنح  التي  لالإن�شان«  ال�شيا�شية  الطبيعة  و»فكرة  والخ�شوع،  ال�شيطرة  وعالقات 
»دورًا مهيمنًا في ت�شكيل الحق« في »تاأكيد المدنية« ومن اأجل »تقدم الح�شارة«. وقد ظهر 
هذا المفهوم اأواًل في بريطانيا مع نظريات الفال�شفة لوك وهوم، ومعهم بات المجتمع 
ر الفرد، اأي يحقق  المدني »المجال الخا�س للعالقات االقت�شادية والثقافية حيث يتح�شّ
امتيازه، ولي�س في الم�شاركة ال�شيا�شية«. وينح�شر دور الدولة بالتالي في عملية »تنظيم 

وتقنين �شروط المجتمع المدني«.
اأما التمييز النظري الوا�شح في المفهوم بين المجتمع المدني والدولة، فلم يح�شل 
اإال فيما بعد، مع كتابات هيغل، التي مّيزت بين الروابط االأفقية بين الرعايا القانونيين، 
الذين من اأجلهم يعتبر القانون مبداأ تعاي�س ُيحّتم م�شاواتهم، والروابط العمودية بين 
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الرعية وال�شيد. وتّم التو�شل اإذًا اإلى القول باأن »المجتمع المدني، الذي ياأتي بعد العائلة، 
ي�شمح للفرد بتجاوز الطبيعة الحتمية للعالقات العائلية«. 

لنقد  المدني«  »المجتمع  ا�شتخدام  بداأ  الما�شي،  القرن  من  ال�شبعينيات  نهاية  مع 
الديكتاتوريات  كل  لي�شمل  تو�شيعه  قبل  ال�شرقية،  والدول  ال�شوفييتي  االتحاد  �شمولية 
واالأنظمة الت�شلطية في دول الجنوب، وب�شمنها دول المغرب العربي وال�شرق االأو�شط. 
ي�شع  قيا�شيًا  طابعًا  المدني  للمجتمع  الحالي  الخطاب  يكت�شب  ذلك،  من  وانطالقًا 
المجتمع المدني الذي يتم تقديمه ب�شكل الخير، في مواجهة ال�شر الذي هو الدولة: ال 
يمكن للمجتمع اأن يتقّدم واأن يلعب دوره اإال في اإطار منظومة ليبرالية حيث ينح�شر دور 
المدني من خالل هذا  فالمجتمع  وبالتالي،  حّد.  اأق�شى  اإلى  العامة  والخدمات  الدولة 
المجتمع  اإلى  االنتماء  يّدعي  وي�شتطيع من  »ال�شيطان«،  والدولة هي  التعريف هو مثالي 
كما  خ�شومه  اأو  اأعداءه  يق�شي  واأن  يريد،  لمن  بالجودة  �شكوكًا  يعطي  اأن  المدني 
يريد. وقد ا�شتغلت االأطراف الدينية، التي طالما كانت معادية لفكرة المجتمع المدني 
المركزي  الحديثة ومنطقها  الدولة  كونه �شد  لتعريفه  الميل  والحقوق، هذا  والحريات 
في  والممار�شات  االأفكار  تطور  ب�شبب  المفقودة  مواقعها  ا�شترجاع  محاولة  في  لتبنيه 

المجتمعات وفي الموؤ�ش�شات. 

2.1 موقع المجتمع المدني ال�شوري واآلية تطوره

ال�شورية  الدولة  لتاأ�شي�س  بداية  نقطة  في�شل )1920-1918(  الملك  تعتبر حكومة 
الحديثة، وبداية تكّون دورة النخب ال�شيا�شية الحديثة التي لعبت دورًا في �شنع االتجاهات 
ال�شيا�شي  اإلى  الما�ّشة  حاجتها  ب�شبب  �شورية،  في  المعا�شرة  ال�شيا�شية  والتيارات 
وبداأ  ثانيًا.  والموؤ�ش�شات  اأواًل  الد�شتور  اأ�شا�س  على  النا�شئة  الدولة  بناء  واإلى  الحديث، 
المثقف ال�شوري ي�شتن�شخ اأ�شكال العمل ال�شيا�شي في اأوروبا ويعيد اإدماجها في مجتمعه، 
ال�شيا�شية  االأحزاب  وتاأ�شي�س  والجمعيات  النوادي  ت�شكيل  في  ن�شاطه  في  ظهر  ما  وهو 
التي قامت على اأفكار �شيا�شية رائدة، لكنها حملت تلوينات المجتمع وتق�شيماته نف�شها. 
كموؤ�شر  ال�شيا�شية  االأحزاب  من  بالظهور  تاريخيًا  اأ�شبق  الجمعيات  تاأ�شي�س  كان  لقد 
و�شنتذكر هنا  وت�شكيله.  العام  المجال  بالتاأثير في  الن�شاأة  المثقفين حديثي  على رغبة 
»الجمعية العربية الفتاة« التي دعت اإلى ا�شتقالل البالد العربية وتاأييد ذلك اال�شتقالل 
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بجعل االأمة العربية في م�شاف االأمم الحية. لقد »خطف« المثقفون ال�شيا�شة من اأبنائها 
ال�شيا�شي وفقًا الأ�ش�ٍس جديدة قائمة  الذين توارثوها على مدى عقود، وبدوؤوا بالن�شاط 
وما حملته من مفاهيم،  الغرب  في  ال�شيا�شية  الحداثة  اأفرزتها  التي  العمل  اآليات  على 
الراأي  اإبداء  وحق  االأحزاب،  ت�شكيل  وحرية  الق�شاء،  وا�شتقالل  القانون،  �شيادة  كمبداأ 

وحرية التعبير، وغير ذلك من المفاهيم التكوينية للحياة ال�شيا�شية في الغرب.
مع دخول الفرن�شيين اإلى دم�شق في 24 تموز 1920، انق�شمت النخبة ال�شيا�شية اإلى 
اإلى المقاومة  طرفين، االأول ي�شعى الإزالة االنتداب بالو�شائل ال�شلمية، والثاني باللجوء 
الم�شلحة. وو�شط هذا االنق�شام، اقترح المندوب ال�شامي الفرن�شي على ال�شوريين تاأ�شي�س 
حزب �شيا�شي ينظم هذه المطالب ويفاو�س بالنيابة عن ال�شوريين، وفعاًل تم االإعالن 
�شورية  با�شتقالل  برنامجه  وحدد   ،1925 ني�شان  اأواخر  في  ال�شعب  حزب  تاأ�شي�س  عن 
الوطنية وحقوقها في الح�شول على حكومة ديمقراطية، وتوحيد  ب�شيادتها  واالعتراف 
الوطنية«  »الكتلة  تاأ�ش�شت  ثم  الطبيعية.  بحدودها  الم�شمولة  االأقطار  كل  لت�شم  �شورية 
1932، وتّم توزيع االأع�شاء بحيث يراعى التوزيع الطائفي والمناطقي، فوجود االأع�شاء 

الم�شيحيين كان جزءًا رئي�شيًا من التوافق الوطني في العمل ال�شيا�شي خالل تلك الفترة، 
لكننا وفي الوقت نف�شه، نلحظ التوزع االإقليمي للمحافظات ال�شورية ب�شكٍل متوافق اأي�شًا. 
وقد ن�شاأت اأحزاٌب �شيا�شية اأخرى تختلف عن تلك القائمة على اأع�شاء طبقات الماّلك 
والبرجوازية التقليدية، واأخذت تجمع المثقفين ذوي التعليم الغربي واالأ�شول الريفية، 
كما هي الحال مع ع�شبة العمل القومي، والحزب ال�شوري القومي االجتماعي، والحزب 

ال�شيوعي ال�شوري.
مع ح�شول �شوريا على ا�شتقاللها في 17 ني�شان 1946 كانت نخبها ال�شيا�شية تتوزع 
بين اأحزاب اأيديولوجية متناف�شة، كحزب البعث والحزب ال�شيوعي واالإخوان الم�شلمين 
والحزب ال�شوري القومي االجتماعي، هذا اإ�شافة اإلى االأحزاب التي تفرعت عن الكتلة 
الوطنية، كالحزب الوطني وحزب ال�شعب. ولكن االأخيرة بداأت ت�شهد هبوطًا في �شعبيتها، 
وبالمقابل، كانت االأحزاب االأيديولوجية تزداد ح�شورًا على ال�شاحة ال�شيا�شية، كحزب 
البعث الذي اكت�شب باندماجه مع »الحزب العربي اال�شتراكي«، بزعامة اأكرم الحوراني، 
اأما  ال�شيوعي.  الحزب  اأقل، على  بدرجٍة  وينطبق ذلك،  با�شطراد.  جماهيرية متنامية 
بالن�شبة لالإخوان الم�شلمين فاإن اإ�شهامهم في الحقل ال�شيا�شي بداأ مع مثقفين امتلكوا 
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التعليم الع�شري ونظروا اإلى الدين كم�شاهٍم رئي�شي في ثقافة المجتمع ال�شوري.
وبروز  اال�شتقالل  رجال  �شقوط  يوؤكد  »الن�شبي«  االأيديولوجية  االأحزاب  �شعود  اإنَّ 
ال�شيا�شية  الفو�شى  اأن  العقائدية، غير  ال�شيا�شيين المنخرطين في االأحزاب  المثقفين 
الناتجة عن عدم اال�شتقرار وعدم التوافق على عقد وطني يجمع بين كل االأحزاب والكتل 
اال�شتقرار حرب  من عدم  و�شاعف  للحكومات،  متوالية  ا�شتقاالت  اإلى  اأدى  البرلمانية 
فل�شطين عام 1948، مما كان له اأثٌر مبا�شر على الحياة ال�شيا�شية، اإذ َجَعلها تندفع ق�شرًا 
باتجاه االأفكار العقائدية الراف�شة للو�شع القائم، مما عّجل باالنقالب الع�شكري االأول 
الذي قاده ح�شني الزعيم في 30 اآذار 1949، وبذلك د�ّشن عهدًا من التدخل ولعب دورًا 
ممانعًا لتطور الحياة الد�شتورية. وتتالت االنقالبات الع�شكرية وازداد هبوب رياح قومية 
وي�شارية ونا�شرية �شتكون معلنًة لنهاية الليبرالية في ال�شيا�شة ال�شورية وبداية اإم�شاك 
»الي�شار« بزمام المبادرة. وواجهت ال�شيا�شة الليبرالية التقليدية اإ�شدال ال�شتار االأخير 
على تاأثيرها الحقيقي والواقعي. بعد ذلك �شتتعاقب و�شتتغير الحكومات ب�شكٍل يدلُّ على 
عودة الالـ ا�شتقرار ال�شيا�شي مرًة اأخرى، فاندفع ال�شباط ال�شوريون مدعومين ب�شريحة 
عبد  جمال  ال�شاعد  الم�شري  الزعيم  اأح�شان  في  االرتماء  اإلى  المثقفين  من  وا�شعة 
النا�شر في وحدة اندماجية �شرعان ما بداأت اأمرا�شها بالظهور، من الرقابة االأمنية اإلى 
التدهور االجتماعي واالقت�شادي الذي عا�شه ال�شوريون، حتى بداأت االأحزاب ال�شيا�شية 
عند  التاريخي  بخطئها  وال�شعور  بالتململ  الحل  قرار  اإلى  الخ�شوع  على  اأُجبرت  التي 

قبولها حّل نف�شها، كما ح�شل مع حزب البعث.
وح�شل االنف�شال في اأيلول 1961، وكانت خارطة االأحزاب ال�شيا�شية ال�شورية في 
فترة مابعد االنف�شال تعك�س بجالء حراكًا ن�شطًا لالأحزاب ال�شيا�شية العقائدية، وخمودًا 
تامًا للمثقفين الم�شتقلين اأو لالأحزاب ذات االإرث الوطني الليبرالي القديم، بحيث يمكن 
القول اإن االأحزاب العقائدية قد ورثت الدولة الوطنية ال�شورية ودولة الوحدة معًا. ون�شط 
اأكثر دور الع�شكريين الذين اأخذوا مجددًا بالتفكير في �شنع الحياة ال�شيا�شية وت�شكيلها 
عبر االنقالب الع�شكري، وهو ما حدث مع انقالب 8 اآذار 1963. وتم اختزال المثقف 
ال�شوري ما بعد »ثورة اآذار« اإلى »مثقفي الثورة«، خا�شة بعد اإلغاء ال�شحف وحّل االأحزاب 
الثورة. ثم جاءت »الحركة الت�شحيحية« في  اأ�شبحت الدولة حينئذ هي  اإذ  ال�شيا�شية، 
اإقرار  مع  اأنه،  غير  البعثية،  ال�شعارات  اأ�شر  من  الخروج  البدء  في  محاولًة   1970 عام 
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البعث  »حزب  اأن  على  الثامنة  مادته  في  ن�سَّ  الذي   1973 عام  في  الدائم  الد�شتور 
المعار�شة  من  نوٌع  ن�شاأ  والمجتمع«،  الدولة  في  القائد  الحزب  هو  اال�شتراكي  العربي 
ر عنه حزب االتحاد اال�شتراكي، كما اأن الحزب ال�شيوعي  داخل الطيف القومي نف�شه عبَّ
تعّر�س النق�شام عميق. وخالل الفترة نف�شها بداأ عدٌد من ال�شباب الي�شاري بعقد حلقاٍت 
ثقافية اأنتجت فيما بعد تنظيمات ي�شارية متطرفة. اأما »االإخوان الم�شلمون« الذين قادوا 
معار�شة م�شلحة �شد النظام فقد تعر�شوا لهزيمة كبرى. ومن الممكن القول اإن الحياة 
اإذ  ال�شيا�شية في �شورية بعد ذلك »ا�شتقرت« على اأحزاب »الجبهة الوطنية التقدمية«، 

ُحظرت جميع االأحزاب االأخرى.
ال�شيا�شية  الحياة  به  امتازت  الذي  الكبير  التعدد  الوطنية«  »الجبهة  عن  وغاب 
ال�شورية تاريخيًا، وبغياب تمثيلها عن ال�شاحة ال�شيا�شية فاإن ذلك يقت�شي حتمًا تهمي�شًا 
اأو اإق�شاء لقطاعاتها المجتمعية التي تمثلها، وال �شيما االأحزاب الليبرالية واالإ�شالمية، 
وهو ما اأ�شعف النقا�شات ال�شيا�شية الوطنية اإلى حدها االأدنى مع غياب تمثيل �شرائح 

كبيرة في المجتمع ال�شوري.

2. قوى المجتمع المدني وموؤ�ش�شاته

ثمة جدل قائم حول تحديد مفهوم المجتمع المدني من كونه يقت�شر على المنظمات 
غير الحكومية، اأم يت�شع لي�شمل القطاع الخا�س ذي الربح باعتباره اأحد مكونات المجتمع 
المدني، اأو ربما يت�شع اأي�شًا لي�شمل االأحزاب ال�شيا�شية والبرلمان بو�شفها »اأطرًا مدنية«. 
هذا الجدل هو جزء من المفهوم نف�شه ومن طبيعته. ويمكن اختيار تعريف اإجرائي يتعلق 
بالمجتمع المدني، وهو م�شتخدم بكثرة في اأدبيات االأمم المتحدة، على اعتبار اأنه ن�شاط 
واأماكن  واأ�شدقائهم  عائالتهم  نطاق  )خارج  الجمعيات  ت�شكيل  مجال  في  المواطنين 
عملهم( الذي ينخرطون فيه طوعًا دعمًا لم�شالحهم واآرائهم واأيديولوجياتهم. وهو ال 
ي�شمل الن�شاط الم�شترك الذي يقوم به االأ�شخا�س لتحقيق الربح )القطاع الخا�س( اأو 

للو�شول اإلى الحكم في الدولة. 
للجمعيات  العام  االتحاد  مثل  النقابات:  اأو  و»ال�شعبية«  الحرفية  المنظمات   - 1  .2
الحرفية، االتحاد العام لنقابات العمال، االتحاد العام للفالحين، االتحاد الوطني لطلبة 
المهنية  النقابات  اإلى  اإ�شافة  اإلخ،  ال�شحفيين،  اتحاد  الن�شائي،  العام  االتحاد  �شوريا، 
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للمحامين واالأطباء والمهند�شين والفنانين، اإلخ. وقد جرى تحويل هذه المنظمات من 
وُفقدت  معطل،  ورقابي  رعائي  دور  اإلى  تمثلها  التي  الفئة  عن  حقوقي  كمدافع  دورها 
ومقاومًا  �شلبيًا  دورًا  تمار�س  جعلها  مما  داخلها  وال�شفافية  الديمقراطية  الممار�شات 
وتاأثيرًا  تنظيمًا  االأكثر  تعد  المنظمات  هذه  اأن  واقع  تجاوز  يمكن  ال  اأنه  على  للتغيير. 
اإدماجها نحو ت�شكيل  اأهمية  اإليها، ما يبرز  وحجمًا من حيث عدد االأع�شاء المنت�شبين 

قوة �شغط تخدم م�شالح المن�شوين تحتها.
وغالبًا  والخيري:  الدعوي  الن�شاط  ذات  الجمعيات  اأو  الدينية  المنظمات   - 2.2
ما تكون مكر�شة اإما للعبادة اأو لغايات دعوية مثل االأكاديميات االإ�شالمية والموؤ�ش�شات 

الم�شيحية والجمعيات الخيرية القائمة على اأ�شا�س ديني.
2. 3 - الأو�شاط الأكاديمية واتحادات الكتاب ومراكز الأبحاث: وهي من المفتر�س 
يتم  ونظريًا،  االآخرين.  واالأكاديميين  والمفكرين  والباحثين  العلماء،  اأو�شاط  ت�شم  اأن 
تزال  وال  العلمي،  البحث  في  متقدمة  نخبوية  اأطرًا  بو�شفها  المراكز  التعويل على هذه 
المعيقات القانونية والموؤ�ش�شاتية تمنع تن�شيط عمل هذه المراكز لت�شبح خزانات تفكير 
م�شتقبلية )Think Tang( كما اأن نمو هذه المراكز وتخ�ش�شها يحتاج اإلى بيئة حقيقية 

من اأجواء الحرية لتقديم الخبرات واال�شت�شارات ال�شرورية.
2. 4 - المنظمات غير الحكومية التي تقدم منافع لعامة النا�س: وهي المنظمات 
اأو  معينة  خدمات  تقديم  خالل  من  اإما  النا�س،  عامة  اإلى  منافع  لتقديم  ُت�شّكل  التي 
والتنمية،  البيئة  منظمات  ذلك  على  االأمثلة  بين  ومن  المختلفة.  اأن�شطتها  خالل  من 
المعنية  والمنظمات  االإن�شان،  حقوق  ومنظمات  التطوعية،  الحكومية  غير  والمنظمات 
بالحقوق االإنجابية، ومجموعات الم�شتهلكين والتعاونيات ومنظمات المراقبة لمكافحة 

الف�شاد وما اإلى ذلك. 
2. 5 - العمل المدني »غير المرئي«: يعتمد اأ�شا�شًا على نمط »الجمعية« ال�شغيرة 
البيروقراطية  والدورة  الفوائد  دفع  لتجنب  الم�شرفي،  االقترا�س  مكان  تحل  التي 

لالقترا�س وم�شتلزماتها.
6 - الوقفيات: جمعيات عريقة التجربة و�شبه متوقفة عن العمل. وهي �شكل من   .2
فيها  ُيحب�س  التي  »االحت�شاب«  فل�شفة  على  اأ�شا�شًا  يقوم  االأهلي،  العمل  تنظيم  اأ�شكال 
»حق  اأن  �شوء  في  اهلل«،  »مر�شاة  جلب  بغية  عامة  منافع  لتحقيق  »يوقف«  اأو  »االأ�شل« 



22 

بتحقيق  الجماعة هو قيام  بتحقيق منافع  القيام  فاإن  وبالتالي  الجماعة« هو »حق اهلل« 
حق اهلل. 

2. 7 - الحركات الجتماعية و�شبكات الحمالت: هي الرابطات ال�شعبية التي ت�شم 
التي  االأخطار  لتدارك  معًا  العمل  ويقررون  »اأطر«،  اأو  م�شتركة  تجارب  تجمعهم  اأنا�شًا 
المنتديات  وبع�س  الن�شائية  والحركة  للعولمة  المناه�شة  الحركة  يحددونها، ومن ذلك 

الثقافية. 

3. البيئة ال�شيا�شية والقانونية للمجتمع المدني
حددت الخطة الخم�شية العا�شرة دورًا للمجتمع المدني ال�شوري في عدة نقاط، منها 
الم�شاعدة في تحقيق االأهداف والمرامي الكمية المتعلقة بالتخفيف من الفقر؛ االإ�شهام 
وبرامج  االجتماعية  االإ�شالحات  برامج  اإنجاز  في  الم�شاعدة  الم�شاريع؛  تنفيذ  في 
تنفيذ  الخا�شة؛  والفئات  والطفل  المراأة  ال�شعبية ودعم حقوق  القدرات  وبناء  التدريب 
برامج للتعبئة االجتماعية من اأجل توليد فر�س جديدة للعمل وتح�شين اأو�شاع المناطق 
الفقيرة؛ الت�شارك في ر�شم وتنفيذ برامج االإ�شالح الموؤ�ش�شي وم�شاءلة موؤ�ش�شات الدولة 
العام وفي المعامالت والحد من  االإنفاق  اأوجه  ال�شفافية والتي�شير في  اأجل �شمان  من 
الم�شتهلك،  اأو�شاع  لرعاية  ال�شوق  على  رقابة  برامج  تنفيذ  والمالي؛  االإداري  الف�شاد 
والحد من مظاهر اال�شتغالل والف�شاد؛ والرقابة على اأجهزة الدولة التي تحتك بالمواطن 

وحياته اليومية وتقدم له الخدمات االجتماعية.
من الناحية القانونية، ين�س الد�شتور ال�شوري على حق ال�شوريين في حرية التجمع 
راأيه  يعرب عن  »اأن  في  مواطن  كل  على حق  الد�شتور  من   38 المادة  وتن�س  والتعبير، 
الرقابة  في  »ي�شهم  واأن  االأخرى«،  التعبير  و�شائل  وكافة  والكتابة  بالقول  وعلنية  بحرية 
اال�شتراكي«.  النظام  ويدعم  والقومي  الوطني  البناء  �شالمة  ي�شمن  بما  البناء  والنقد 
وتكفل المادة 39 للمواطنين الحق في االجتماع والتظاهر �شلميًا، وينظم القانون ممار�شة 
دة،  هذا الحق. اإال اأن الحكومة قد ا�شتعانت با�شتمرار حالة الطوارئ والت�شريعات الُمقيِّ
بغر�س الت�شييق على ممار�شة الن�شطاء لحقوقهم االأ�شا�شية. ولكن هذا الحق الد�شتوري 

.1
منقو�س بحالة الطوارئ المفرو�شة با�شتمرار منذ 8 مار�س/اآذار 1963 

1- تم رفع حالة الطوارئ في ني�شان 2011.
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�شدر قانون الجمعيات رقم 93 عام 1958، في ظل الوحدة بين �شورية وم�شر، وبناًء 
عليه تّم حّل كثير من الجمعيات المدنية. كما األغى قانون الجمعيات القديم، الذي كان 
ت�شكيل  اأ�شا�س »علم وخبر«. وقد قّيد حرية  ال�شوريين على  الجمعيات لكل  ت�شكيل  يتيح 
الجمعيات وجعل وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل تتحكم في اإ�شهار منظمات المجتمع 
تنظيم  �شلطة  منحها  كما  اإدارتها.  في  للتدخل  وا�شعًا  نفوذًا  ومنَحها  كافة،  المدني 
العالقات الخا�شة باأية جمعية محلية بالمجتمع الدولي، وب�شمن ذلك م�شادر التمويل. 
ولكن لوزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل دورًا محدودًا في الموافقة على طلبات االإ�شهار، 
فهي تر�شل الطلبات اإلى االأجهزة االأمنية، حيث تمر بعملية رقابة دقيقة تت�شمن الفح�س 

الدقيق والتحقيق والتق�شي حول االأع�شاء الموؤ�ش�شين. 
وقد قامت عدة جمعيات مدنية حقوقية بحمالت من اأجل تعديل قانون الجمعيات، 
المفرو�شة  القيود  تخفيف  يتم  بحيث  للجمعيات،  جديد  لقانون  بمقترحات  وتقدمت 
على ت�شكيل الجمعيات ون�شاطها وت�شبيكها داخل الوطن وخارجه، وب�شمن ذلك �شهولة 
متمتعًا  كله  ذلك  يكون  اأن  على  التمويل،  م�شادر  على  والح�شول  والتنظيم  الحركة 

بال�شفافية وااللتزام بروح القانون ون�شه.

4. نظرة اإلى واقع المجتمع المدني في �شورية
ثمة جدل متوا�شل بين الحكومة ال�شورية ونّقادها حول م�شاألة المجتمع المدني في 
�شورية. وهو ما يبدو تجليًا للخالف المتاأ�شل بينهما حول فكرة االإ�شالح. فبينما ترى 
اأن  الحكومة  نقاد  يرى  الجزئية،  التغييرات  من  تدريجي  م�شار  االإ�شالح  اإن  الحكومة 
اأركانه. وكان خطاب  اأ�شا�شيًا من  المدني ركنًا  المجتمع  االإ�شالح هو كل متكامل يمثل 
الق�شم الذي األقاه الرئي�س ب�شار االأ�شد )تموز 2000( محر�شًاً مبا�شرًا على طرح مفهوم 
المجتمع المدني على ب�شاط البحث. فقد �شارع مثقفون �شوريون لتلقف الدعوة الم�شمرة 
و�شيا�شيين  اأمام مثقفين  الطريق  �شوريًا  وت�شعون مثقفًا  ت�شعة  د  وعبَّ الخطاب،  في هذا 
اآخرين للعمل العلني، من خالل توقيعهم ما �شوف يعرف في التاريخ ال�شوري المعا�شر 
با�شم »بيان الت�شعة والت�شعين،« الذي طالب باإلغاء حالة الطوارئ واالعتراف بالتعددية 

ال�شيا�شية والفكرية وحرية االجتماع وال�شحافة والتعبير عن الراأي. 
4. 1 - اأدى »بيان الت�شعة والت�شعين« اإلى فكرة اإن�شاء جمعية الإحياء التراث المدني 
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عدد  اإلى  ن�شبة  االألف«  »بيان  ا�شم  تحت  التاأ�شي�شي  بيانها  اأ�شدرت  المدني،  والمجتمع 
التي  الثقافية،  المنتديات  ظاهرة  اله�شيم  في  النار  انت�شار  وانت�شرت  عليه.  الموقعين 
�شرعان ما انتدبت لنف�شها مهمات �شيا�شية، على امتداد الخريطة ال�شورية. ولئن كان 
العدد االأكبر من هذه المنتديات في دم�شق، فاإن مدنًا وبلدات �شورية كثيرة �شهدت مثل 

هذه الظاهرة. 
وهي  ال�شورية،  ال�شاحة  اإلى  تدخل  ن�شبيًا  جديدة  ظاهرة  اأي�شًا  بداأت  كما   - 1  .1  .4

لينتقل من  الحكومية،  المنظمات غير  وتو�شع مفهوم  االإن�شان.  ظاهرة جمعيات حقوق 
الجمعيات الخيرية التي كانت وما زالت موجودة بكثرة في البالد، اإلى �شكل اأرقى من 
االأمرا�س  مكافحة  وجمعيات  والفنية  والبيئية  الثقافية  الجمعيات  مثل  من  الجمعيات، 

الم�شتع�شية والظاهرات االجتماعية ال�شلبية، اإلخ.
الفترة كان  التي ظهرت في تلك  ال�شيا�شية والثقافية  المنتديات  اأهم  2 - ولعل   .1  .4

»منتدى الحوار الوطني«، الذي اأ�ش�شه وا�شت�شافه في بيته النائب ال�شابق ريا�س �شيف. 
وقد و�شفت مجلة اأمريكية المنتدى باأنه »بداية حركة التغيير القادمة في �شورية حتمًا«، 
خطوة  الباحثين  من  كثير  اعتبره  ما  على  اأقدم  �شيف  ريا�س  المنتدى  موؤ�ش�س  ولكن 
ل  عجَّ ما  االجتماعي«،  ال�شلم  »حركة  با�شم  جديد  حزب  تاأ�شي�س  عن  فاأعلن  مت�شرعة، 
اأن  قبل  �شيف  النائب  عن  الح�شانة  وُرِفَعت  وكبتها.  المنتديات  ن�شاط  كبح  في  بالبدء 

يعتقل ويحكم مع عدد من رفاقه لمدة خم�س �شنوات. 
كل  في  انت�شرت  التي  المنتديات  بقية  وتلته  اأبوابه،  الوطني  الحوار  منتدى  اأغلق 
ا�شتمر  الذي  اأتا�شي،  جمال  منتدى  هو  وحيد  منتدى  با�شتثناء  ال�شورية،  البالد  اأنحاء 
حتى العام 2005، يلعب دورًا جامعًا لكل تيارات المعار�شة ال�شيا�شية في �شورية، قبل اأن 
تقوم ال�شلطات باإغالقه ب�شبب قراءة م�شاركة علي �شدر الدين البيانوني، المر�شد العام 
لالإخوان الم�شلمين، األقاها بالنيابة عنه ع�شو اإدارة المنتدى علي العبد اهلل، والتي اأدت 
ربيع  نهاية  تلك  وكانت   .2005 عام  في  نهائيًا  المنتدى  واإغالق  اهلل  العبد  اعتقال  اإلى 

دم�شق الق�شير.
هل كان من الممكن اأال يواجه ربيع دم�شق الم�شير الذي اآل اإليه؟ 

يعتقد بع�س المثقفين ال�شوريين اأن حركة المجتمع المدني اأخطاأت، عندما خلطت 
بين مهامها كحركة مدنية، وبين مهام �شيا�شية كان على ال�شيا�شيين واالأحزاب ال�شيا�شية 
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مهمتها  مجتمعية  كاأداة  دورها  اإلى  اأكثر  االنتباه  واجبها  من  كان  واأنه  بها،  اال�شطالع 
التركيز على ق�شايا الثقافة والفكر والتنمية والتدريب والتاأهيل والتعبئة وترويج مبادئ 
الديمقراطية وحقوق االإن�شان. وتعتقد وجهة النظر هذه اأن حظ المجتمع المدني بالنمو 
برامج  ولم يطرح  ال�شيا�شية،  االأحزاب  لم يحمل مهام  اأنه  لو  بكثير،  اأكبر  كان  والبقاء 

�شيا�شية.

4. 2 - اإعالن دم�شق:

ليتوج ظاهرة   2005 عام  في  �شيا�شيًا  تحالفًا  بو�شفه  دم�شق«  »اإعالن  جاء   - 1  .2  .4

والن�شاط  ال�شيا�شي  الن�شاط  بين  ف�شاًل  وليكون  واالعت�شامات،  ال�شيا�شية  البيانات 
المدني. ودعا االإعالن اإلى »تغيير ديمقراطي �شلمي في البالد«، ينتج عنه »نظام وطني 
ووقع  ال�شيا�شي.  واالإ�شالح  التغيير  م�شروع  في  االأ�شا�س  المدخل  يكون  ديمقراطي«، 
ي�شم  قومي،  ي�شاري  تجمع  )وهو  �شورية  في  الديمقراطي  الوطني  التجمع  البيان  على 
خم�شة اأحزاب ي�شارية وقومية(، ولجان اإحياء المجتمع المدني، والتحالف الديمقراطي 
الكردي؛ والجبهة الديمقراطية الكردية؛ وعدد من ال�شخ�شيات الوطنية الم�شتقلة بينها 
النائب ال�شابق ريا�س �شيف. وخالل �شاعات من اإعالن االإعالن، �شارعت عدة تنظيمات 
للجدل  اإثارة  اأكثرها  اإليه، كان  االإعالن واالن�شمام  تاأييد  اإلى  الخارج  واأفراد في  وقوى 

جماعة االإخوان الم�شلمين.
4. 2. 2 - خلق اإعالن دم�شق حراكًا في االأو�شاط ال�شيا�شية المعار�شة للحكومة، و�شابت 

ال�شلطة  مار�شتها  التي  ال�شغوط  اإلى  بع�شها  يعود  حقيقية،  �شعوباٌت  االإعالن  م�شيرَة 
التي  االإعالن  اتجاهات  مختلف  بين  الكبيرة  التباينات  اإلى  االآخر  بع�شها  ويعود  عليه، 
ت�شم تيارات قومية واإ�شالمية وي�شارية وليبرالية. وعندما عقد المجل�س الوطني الإعالن 
للتحالف،  ليبرالي  �شيا�شي  ت�شور  تبني  تمَّ   ،2007 دي�شمبر  االأول/  كانون   1 في  دم�شق 
تجلى في البيان ال�شيا�شي وفي االنتخابات التي ا�شتبعدت التيارين القومي والمارك�شي 
من قيادة االإعالن. واأدى ف�شل هذين التيارين في الو�شول اإلى االأمانة العامة لالإعالن 
اأيام، وربما �شاعات،  اإلى تجميد الحزبين لع�شويتهما في االإعالن. وقد جاء ذلك قبل 
من حملة االعتقاالت التي �شنتها ال�شلطة ال�شورية على اأع�شاء المجل�س الوطني واعتقال 

اثني ع�شر ع�شوًا من قياداته.
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4. 3 - الجمعيات الأهلية في �شورية

المجتمع  اأ�شكال  اأقدم  ولعلها  �شورية،  في  عالية  ب�شمعة  الخيرية  الجمعيات  تتمتع 
المدني في البالد. وب�شبب الخالف التاريخي بين الحكومات المتعاقبة على �شورية من 
جهة والمواطنين، وخا�شة المي�شورين واالأثرياء منهم، فقد اخترع ال�شوريون الجمعيات 
الزكاة،  الإنفاق  وم�شربًا  ناحية،  من  االجتماعي  التعا�شد  عن  تعبيرًا  لتكون  الخيرية 
الفقراء  على  ماله  من  جزء  اإنفاق  الم�شلم  على  تحتم  التي  االإ�شالمية  الفري�شة  وهي 
والمحتاجين. ويوجد في �شورية نحو 600 جمعية خيرية م�شجلة. وتاأتي الن�شبة العظمى 
اجتماعية  ن�شاطات  ال�شوريين، من  االأفراد  تبرعات  الخيرية من  المنظمات  تمويل  من 

خيرية وم�شاريع اقت�شادية.

4. 4 - المنظمات غير الحكومية �شديدة الحكومية

في �شورية �شكٌل ملطف من اأ�شكال )الغونغوز( تمثله بع�س الجمعيات غير الحكومية 
المرخ�شة في مجال االأعمال والتنمية والبيئة واالأطفال. ولعل اأهم منظمات هذا النوع 
هي التي تقع تحت مظلة االأمانة العامة للتنمية، التي تن�شط تحت رعاية ال�شيدة االأولى 
اأ�شماء االأ�شد في �شورية، وت�شتاأثر بح�شة كبيرة من التمويل الخارجي. وت�شم االأمانة عدة 
فروع، منها ال�شندوق ال�شوري لتنمية الريف )فردو�س(، ق�شم ال�شباب والطفولة، وق�شم 

الثقافة والتراث. و�شيتعر�س ف�شل خا�س من هذا الكتاب لالأمانة العامة بالتف�شيل.
اإلى جانب االأمانة العامة للتنمية، ن�شاأت مجموعة من الجمعيات تحت رعاية ال�شيدة 
فعالة  الجمعيات  هذه  يجعل  اجتماعي،  وبر�شتيج  بحماية  تظللها  التي  االأولى،  ال�شورية 
اأكثر، ب�شبب اإقبال االأفراد على التبرع لها والتطوع فيها. من هذه الجمعيات االأكثر فاعلية 
ال�شباب  االأعمال  رواد  وجمعية  ال�شرطان؛  اأطفال مر�شى  لرعاية  ب�شمة  وتاأثيرًا جمعية 
في �شورية، التي اأ�ش�شها نخبة من رجال االأعمال ال�شباب المثقفين المتحم�شين لق�شية 
وجمعية  والمتو�شطة؛  ال�شغيرة  االأعمال  فكرة  ت�شجيع  طريق  عن  ال�شورية  التنمية  دفع 
التي تعمل في مجال رعاية الطفولة وحمايتها من العنف واالإهمال واالأذى  قو�س قزح، 

واال�شتغالل بجميع اأنواعه.

4. 5 - الجمعيات والمنتديات الثقافية

ثمة نظرية تقول اإن المجتمع المدني يتقدم ليحتل كل م�شاحة تتخلى عنها االأحزاب 
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العالم، فهو �شحيح  اأخرى من  اإذا كان ذلك �شحيحًا في مناطق  الدولة.  اأو  ال�شيا�شية 
اأو يتقاطع مع  اأن دوره ال يتعار�س  اأهمية المجتمع المدني في  اأي�شًا في �شورية. وتكمن 
جمعيات  تاريخيًا  تاأ�ش�شت  المنطلق،  هذا  ومن  ال�شيا�شية.  واالأحزاب  الحكومات  مهام 
ثقافية مدينية كثيرة في �شورية، بدءًا من ثمانينيات القرن التا�شع ع�شر. ولكن �شمور 
 ،1963 اآذار  الثامن من  البعث في  اإثر قيام انقالب  المدني وا�شمحالله  المجتمع  دور 
اأدى اإلى تراجع عدد كبير من هذه الجمعيات. ومن الجمعيات التي ال تزال تقاوم الزمن 
منتدى �شكينة، الذي اأ�ش�شته في خم�شينيات القرن الفائت ال�شيدة ثريا الحافظ، والنادي 
العربي، والمنتدى االجتماعي، الذي ا�شتاأنف موؤخرًا ن�شاطه المدني ب�شكل فعال، ملحوظ. 
وجمعيات  الالعنف،  كوكب  ومنتدى  للمو�شيقا،  �شدى  جمعية  الوليدة  الجمعيات  ومن 

ثقافية �شبابية عديدة في العا�شمة والمدن االأخرى.

4. 6 - منظمات حقوق الإن�شان في �شورية

4. 6. 1 - ال تتمتع �شورية ب�شجل نظيف في مجال حقوق االإن�شان. ويعتبر مفهوم حقوق 
التي  ال�شريعة  ال�شيا�شية  التطورات  ال�شورية. فمع  ال�شاحة  االإن�شان مفهومًا جديدًا على 
ع�شفت بالبالد منذ �شتينيات القرن الفائت، كانت المفاهيم ال�شيا�شية، مثل اال�شتراكية 
مفهوم  تقدم  حين  وفي  المتداولة،  هي  والديمقراطية،  والوحدة  والقومية  واالإمبريالية 
حالة  اأعلنت  وقد  االإن�شان.  وحقوق  الفردية  الحريات  مفهوم  تراجع  الوطني  التحرر 
اإلى ال�شلطة. وعلى الرغم من  1963، مع و�شول حزب البعث  الطوارئ في �شورية عام 
اإقرار د�شتور للبالد في عام 1973، اإال اأن قانون الطوارئ لم يعدل، كما اأن حالة الطوارئ 

بقيت م�شتمرة دون انقطاع، على امتداد العقود االأربعة الفائتة. 
وال�شيا�شي  الثقافي  العملين  �شاحة  اإلى  االإن�شان  حقوق  مفهوم  اإدخال  بداأ   - 2  .6  .4
متاأخرًا جدًا عن باقي بالد الدنيا. بل اإن اأول منظمة معروفة لحقوق االإن�شان لم ت�شكل 
الحريات  الدفاع عن  لجان  الما�شي، وهي منظمة  القرن  الثمانينيات من  نهاية  اإال مع 
الما�شي  وب�شبب  المجال،  هذا  في  الخبرة  انعدام  وب�شبب  االإن�شان.  وحقوق  االأ�شا�شية 
ال�شيا�شي لموؤ�ش�شي اللجان، فقد خلطت اللجان بين تجربتها الحقوقية وتجربة االأحزاب 
وبيانات  بياناتها  بين  التمييز  ي�شعب  كان  بحيث  والخطاب،  التنظيم  في  ال�شيا�شية 
معظم  اعتقال  اإلى  اأدى  ما  الفترة،  تلك  في  الي�شارية(  )وخا�شة  ال�شيا�شية  المعار�شة 

ن�شطاء المنظمة لعقد من الزمان.
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4. 6. 3 - ولم يعد مفهوم حقوق االإن�شان اإلى الوجود اإال مع االألفية الجديدة ومع تولي 
و�شيا�شيون  محامون  بداأ  عندما  �شورية،  في  الحكم  �شدة  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س 
حقوق  عن  للدفاع  حكومية  غير  جمعيات  بت�شكيل  االإن�شان  حقوق  مجال  في  ونا�شطون 
االإن�شان. وقد حاولت معظم هذه الجمعيات تقديم طلبات للترخي�س، اإال اأن هذه الطلبات 
االإن�شان  وحقوق  الديمقراطية  الحريات  عن  الدفاع  لجان  اأعادت  وقد  جميعًا.  رف�شت 
تاأ�شي�س المنظمة في الداخل عام 2000، ثم توالى تاأ�شي�س الجمعيات والمنظمات غير 
لحقوق  العربية  والمنظمة  �شورية«،  في  االإن�شان  حقوق  »جمعية  فتاأ�ش�شت  الحكومية، 
بمبادرة من مجموعة من  الوطنية  والمنظمة  النا�شري،  القومي  التوجه  االإن�شان، ذات 
الحقوقيين ال�شوريين الذين غادروا �شفوف المنظمة العربية لحقوق االإن�شان، والمنظمة 
ال�شورية لحقوق االإن�شان، التي ان�شقت عنها فيما بعد الرابطة ال�شورية لحقوق االإن�شان، 
وكان من بين موؤ�ش�شيها اأ�شاتذة ومفكرون يتمتعون باحترام كبير من ال�شوريين عمومًا. 
واإلى جانب هذه المنظمات، ن�شطت ثالث منظمات كردية، هي اللجنة الكردية لحقوق 
االإن�شان في �شورية، ومنظمة حقوق االإن�شان في �شورية )ماف(، ومنظمة حقوق االإن�شان 
الوعي  بتطوير  تعنى  نظرية  مراكز  تاأ�ش�شت  كما  )داد(.  �شورية  في  العامة  والحريات 
ال�شوري بق�شايا حقوق االإن�شان عن طريق اإعداد درا�شات عن حقوق االإن�شان في �شورية. 
ومن اأهم هذه المراكز مركز دم�شق لدرا�شات حقوق االإن�شان، والمركز ال�شوري للدرا�شات 
تعنى  منظمات  عدة  وثمة  االإن�شان.  حقوق  على  للتدريب  ال�شوري  والمركز  القانونية، 
بحقوق االإن�شان في الخارج، وهي غالبًا ما تكون قريبة من التيارات ال�شورية المعار�شة 
في الخارج. اأهمها: المر�شد ال�شوري لحقوق االإن�شان، واللجنة ال�شورية لحقوق االإن�شان.
4. 6. 4 - وي�شعر معظم النا�شطين في مجال حقوق االإن�شان في �شورية حاليًا باإحباط 
كبير، ويمتاز عملهم بحذر �شديد يجعل اأداوؤهم متراجعًا عن الفورة التي �شهدتها البالد 
في الفترة بين 2000 و2005. ويوؤدي الحذر والرهبة اإلى اأن ين�شغل النا�شطون باأنف�شهم 
بداًل من ان�شغالهم بق�شايا حقوق االإن�شان، ويوؤدي ذلك كما راأينا اأعاله اإلى ان�شقاقات 
واتهامات متبادلة يتبادلها النا�شطون ال�شوريون فيما بينهم، بينما تنظر الحكومة بعين 

الر�شا عن ذلك. 

4. 7 - المنظمات والجمعيات الن�شائية في �شورية

4. 7. 1 - تن�شط في �شورية االآن مجموعة من المنظمات الن�شائية التي تهتم بق�شايا 
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الن�شائي،  العام  االتحاد  هي  المنظمات  هذه  واأكبر  والطفل.  المراأة  وحقوق  الجندر 
واالتحاد منظمة �شبه حكومية تاأ�ش�شت عام 1967، ويغطي اأنحاء البالد كافة، ولديه عدد 
اأن االتحاد لي�س جزءًا من الحكومة على ال�شعيد  النا�شطات. ومع  الع�شوات  كبير من 
الر�شمي، اإال اأنَّ الدولة تقدم له دعمًا كاماًل. ونفذ االتحاد عددًا من الم�شاريع التنموية 

في مجالي الطفولة المبكرة والتعليم. 
حكومية  غير  ن�شائية  مجموعات  ثمة  الكبيرة،  المنظمة  هذه  جانب  واإلى   - 2  .7  .4

ال�شوريات،  الن�شاء  رابطة  مثل  والتاأثير،  الحجم  حيث  من  وتختلف  البالد  في  منت�شرة 
التي تتمتع باأداء متميز في المجال القانوني؛ ومر�شد ن�شاء �شورية، الذي لعب دورًا في 
لقيامها  بالحّل  عوقبت  التي  االجتماعية،  المبادرة  وجمعية  ال�شرف؛  جريمة  مناه�شة 
والجمعية  ال�شرف؛  وجرائم  ال�شخ�شية  االأحوال  قانون  في  ال�شوريات  لراأي  با�شتق�شاء 
حق  على  ذلك  لقاء  ح�شلت  التي  الحكومة،  من  القريبة  المراأة،  دور  لتطوير  الوطنية 
االإ�شراف على معهد الرعاية االجتماعية للفتيات، وهو اأول معهد الإيواء ورعاية الفتيات 
المعنفات. ويبقى اأخيرًا الحديث عن مجموعة الثرى، وهي مجلة اإلكترونية �شادرة عن 
دربت  وقد  ال�شباب،  وال�شحفيين  المهتمين  من  كبيرًا  عددًا  جذبت  للن�شر،  اإيتانا  دار 
واالإعالم  الكتابة  مجال  في  �شحفيًا  �شتين  من  اأكثر  الما�شية  الخم�س  ال�شنوات  خالل 
مثل حملة جرائم  م�شتركة من  اأخرى في حمالت  لعدة منظمات  �شريكًا  وكانت  الحر. 

ال�شرف مع مر�شد ن�شاء �شورية، وكتابة التقرير الموازي لموؤتمر بكين + 10.

5. جيل جديد من المجتمع المدني
5. 1 - منذ عام 2006 حتى االآن، مرت الحركة ال�شيا�شية ال�شورية والحركة المدنية 

بمرحلة �شعبة ومعقدة، خ�شرتا فيها عددًا كبيرًا من النا�شطين المميزين الذين ذهبوا 
اإلى ال�شجون، ب�شبب اآرائهم ون�شاطاتهم ال�شلمية. وبينما اأدى تداخل ال�شيا�شي والمدني 
اإلى اإ�شعاف كال الفئتين ال�شروريتين الأي حراك مجتمعي �شوري، ات�شمت الفترة التي 
اأعقبت اعتقاالت 2006 و2007 بانف�شال �شروري بين قوى المعار�شة ال�شيا�شية وقوى 
المجتمع المدني. واأدى ن�شوء تحالف اإعالن دم�شق في الداخل وتحالف جبهة الخال�س 
الوطني في الخارج، اإلى فرز بين الن�شاط ال�شيا�شي البحت والن�شطات المدنية االأخرى. 
وبرز في هذه الفترة جيل جديد من نا�شطي المجتمع المدني الذين لي�س لهم بال�شرورة 
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تاريخ �شيا�شي معار�س اأو موال، قاموا ب�شل�شلة من الن�شاطات االأهلية التي اتخذت طابعًا 
اجتماعيًا واقت�شاديًا. 

5. 2 - بداأت هذه الحمالت االأهلية بالحملة الوطنية لوقف جرائم ال�شرف؛ والحملة 

الوطنية الإلغاء تعديل قانون االأحوال ال�شخ�شية، الذي كان يهدد بعودة البالد قرونًا اإلى 
الوراء فيما يتعلق بو�شع المراأة؛ والحملة من اأجل منح المراأة الحق في منح جن�شيتها 
اأخرى  وحمالت  النقال؛  الهاتف  مكالمات  اأ�شعار  تخفي�س  اأجل  من  والحملة  الأبنائها، 
اأربعة رجال في  للدفاع عن فتيات تم اغت�شابهن، واأهمها حالة الطفلة التي اغت�شبها 
مدينة حلب، وقد جعلت الحملة الحكومة ال�شورية تتدخل على اأعلى الم�شتويات لالهتمام 

بالحالة واإر�شال الفتاة للعالج في بريطانيا.
االإعالم الجديد )new media( في  المدني  المجتمع  نا�شطو  ا�شتخدم  3 - وقد   .5

التوا�شل  ومواقع  الق�شيرة  والر�شائل  االإلكترونية  الر�شائل  اإلى  المدونات  حملتهم، من 
و�شائل  من  ذلك  وغير  �شورية،  في  المحجوبين  وتويتر  الفي�شبوك  كموقعي  االجتماعي، 

االإعالم الجديد.

6. خاتمة
6. 1 - اإن النق�س الكميَّ الكبير في عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية يرجع 

اإلى العوائق ال�شيا�شية ـــ االأمنية ذات الرداء القانوني التي تقّيد عملية تاأ�شي�س جمعيات 
ومنظمات مدنية، مهما اختلفت غاياتها. وحتى االآن ما زال قانون الجمعيات والموؤ�ش�شات 
رغم  جذرية،  تعديالت  اأية  عليه  تدخل  ولم  به،  معمواًل   1958 لعام   93 رقم  الخا�شة 
الجهة  اإلى  اأتبعها  الجمعيات  فقانون  الحديث.  للتطور  م�شايرتها  وعدم  مواده  اإجحاف 
االإدارية ب�شكل و�شائي، مع حق االإدارة في رف�س قرارات الهيئة العامة والحلول محلها. 
كما ن�شت االأنظمة على اأن يخ�شع طلب التاأ�شي�س واالإ�شهار اإلى نتائج التحقيق مع وعن 
الموؤ�ش�شين. وبذلك اأخرج القانون الجمعيات عن بيئتها و�شروطها الطبيعية دون م�شوغ 

قانوني.
تخفيف  على  الم�شاعدة  في  هامًا  دورًا  والخيرية  االأهلية  الجمعيات  لعبت   - 2  .6

�شيا�شات  الحكومة  اعتمدت  المهم�شة، عندما  االجتماعية  الفئات  المعي�شي عن  العبء 
تق�شفية منذ عام 1980، ترافق ذلك مع انخفا�س حاد في القوة ال�شرائية لدى المواطن، 
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ف�شاًل عن اأن الزيادات في االأجور في القطاع العام كانت �شئيلة، وكان، ولم يزل، يتم 
امت�شا�شها عبر الت�شخم. وقررت الدولة اأي�شًا عام 1985 تجميد التوظيف لديها، وهو 
الذي كان ي�شتقطب اأعدادًا ال باأ�س بها من هذه الفئات المهم�شة. وترافق ذلك بتقلي�س 
االإنفاق الحكومي اإلى حده االأدنى، مما اأدى اإلى هبوط ق�شم كبير من ال�شكان تحت خط 
الفقر، وال �شيما اأولئك الذين يعي�شون على رواتب القطاع العام. وهنا لعبت الجمعيات 
الخيرية دورًا كبيرًا في م�شاعدة القطاعات الفقيرة خا�شة تلك االآتية من الريف. وقد 
التي  االقت�شادية  ال�شيا�شة  تحول  فترة  في  �شيما  ال  اأمان،  �شبكة  الجمعيات  هذه  كّونت 

غالبًا ما ترافقها اهتزازات اقت�شادية تكون لها انعكا�شات اجتماعية حادة.
حتى  والطبيعية  الب�شرية  للطاقات  مثالي  ا�شتخدام  اإلى  تحتاج  التنمية  عملية  اإن 
تتمكن الدولة من تاأمين الخدمات واالحتياجات لمواطنيها. وغالبًا ما يكون القطاعان 
العام والخا�س غير قادرين على تلبية جميع هذه االحتياجات والطلبات، مما يوقع الفئات 
االأ�شعف واالأقل تاأثيرًا واالأخف�س �شوتًا في التهمي�س. فمهما بلغت الجهود الحكومية، في 
محاولة مواجهة الق�شايا والتحديات الكبرى للتنمية، فاإن اآلياتها واأ�شاليبها التنفيذية قد 
تكون غالبًا غير كافية ولي�شت االأف�شل، مما يترك مجااًل للقطاع االأهلي التطوعي للتعبير 
الم�شاعدة  خالل  من  لهم  الخدمات  ولتقديم  ال�شكان،  من  هامة  فئات  احتياجات  عن 
على تنفيذ بع�س الم�شروعات التي تحمل اأبعادًا تنموية. وفي هذا االإطار، ي�شتطيع هذا 
القطاع التاأثير في �شلوك وممار�شات المواطنين وتغيير ت�شرفاتهم واأفكارهم حيال اأمور 
مثل: التمييز على مختلف اأنواعه، والتعامل مع ذوي الحاجات الخا�شة من خالل عملية 

االإدماج في المجتمع وفي االأن�شطة االإنتاجية والتنموية.
المنخرطين  اأطياف  بين  وا�شعًا  جدااًل  المدني  المجتمع  مفهوم  �شهد  لقد   - 3  .6

فيه، وذلك منذ البدء في الحديث عنه �شنة 2000. واأتى ذلك متوازيًا مع عملية انتقال 
ال�شلطة اإلى الرئي�س ب�شار االأ�شد في 17 تموز 2000. وا�شتخدمت البيانات الموّقعة من 
قبل المثقفين كتعبير اأولي عن هذا الحراك الذي ا�شتهدف بدايًة تر�شيخ دور المثقف في 
االهتمام بال�شاأن العام. وهو الذي كان قد ُغيِّب وبداأت محاولة ا�شترجاع دوره ووظيفته. 
فبداأت اإذًا عملية التوجه اإلى المجتمع من خالل بناء »المجتمع المدني«. وتّمت عملية 
مراجعة للتاريخ العقائدي على اختالف م�شاربه الي�شارية والقومية واالإ�شالمية، للتوجه 
لدى  كانت  واإذا  الد�شتورية.  ال�شرعية  اإلى  ي�شتند  جديد  اجتماعي  عقد  تاأ�شي�س  اإلى 
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المثقفين ال�شوريين روؤية حديثة فيما يتعّلق بالمجتمع المدني، فذلك عائٌد الأ�شول عدد 
ال باأ�س به منهم القومية والي�شارية. والأن مفهوم »المجتمع المدني« اإنما ن�شاأ وتطور في 
والتي  المجتمع  اإلى  المتوج�شة  المثقفين  هوؤالء  نظرة  فاإن  الليبرالي،  التاريخي  ال�شياق 
وفقًا  الدولة  اإلى  والنظر  وتخّلفه،  وطوائفه  لع�شبياته  وفقًا  اإليه  النظر  من  نابعًة  كانت 
لدورها التنموي والتغييري والتوجيهي، فاإن تجربة المجتمعات الغربية وكذلك مجتمعات 
�شوطًا  قطعت  التي  نف�شها  العربية  المجتمعات  اأو  ال�شابقة  اال�شتراكية  المنظومة  دول 
مميزًا على طريق تفعيل المجتمع المدني، اأدت اإلى اإقناعهم بهذا الغياب التاريخي الذي 
ت�شكل  التي  االإ�شرائيلي  ـــ  العربي  ال�شراع  ق�شية  اأن  اأي�شًا  وتبّين  به مجتمعهم.  اأ�شيب 
المبرر »ال�شرعي« لفر�س ا�شتمرار قانون الطوارئ غير مقنعة، الأن ما جرى في جنوب 
لبنان وفي االنتفا�شة الفل�شطينية اأثبت بما ال يدع لل�شك مكان اأن دور المجتمع المنطلق 

من عقال التع�ّشف والقمع اأكفاأ واأكثر اإنجازًا من نقي�شه. 
وبعد اأن كانت �شراعات النخب ال�شورية تتمحور حول ال�شلطة، انتقل �شياق الن�شاط 
ال�شيا�شي لمخاطبة المجتمع. خ�شو�شًا بعد اأن �شعر النا�شطون المثقفون باأن مجااًل من 
اأن جاء في خطاب الق�شم للرئي�س الجديد عبارات تح�ّس  حرية التعبير قد ظهر، بعد 
على احترام الراأي االآخر. فبداأت عملية بروز مفهوم المجتمع المدني من خالل لقاءات 
المجتمع  ا�شتعادة  وب�شرورة  بالتغيير  الراغبين  والنا�شطين  المثقفين  بين  علنية قامت 
لدوره المغّيب. وتّمت �شياغة م�شودة اأو�شحت اأن المجتمع المدني كما نراه، هو مجموع 
التنظيمات المجتمعية غير الحكومية من جمعيات ونقابات وهيئات واأحزاب ومنظمات 
الديمقراطي،  الخيار  جوهره  وموؤ�ش�شات،  ونواد  ومتنوعة  متعددة  حرة  اإعالم  وو�شائل 
وال يمكن للديمقراطية اأن تتج�شد اإال عبر نهو�س المجتمع المدني باأنظمته وموؤ�ش�شاته 
تفعيل  اأن  كما  الوطن،  اأجل م�شلحة  من  والدولة  المجتمع  بين  نقدي  حوار  وخلق حال 
حراك  وتحقيق  للجميع  حقيقية  دولة  لبناء  الوحيد  ال�شبيل  يعتبر  المجتمع  موؤ�ش�شات 
اإال في دولة  يتّم  واأن تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق االإن�شان لن  اجتماعي فاعل، 
الحراك  هذا  قام  فقد  وبالتالي،  المدني.  المجتمع  ي�شمنها  التي  والقانون  الموؤ�ش�شات 
با�شتدعاء مفهوم المجتمع المدني من الحقل االأكاديمي الإعماله ب�شكل اأكثر فاعلية في 
الحقل ال�شيا�شي. وقد بداأت اأدلجة المفهوم واإ�شباغ النقا�س باأبعاد فل�شفية، من خالل 
اأنه من  الوطنية، ذلك  الدولة  اإال من خالل نجاح م�شروع  التطبيق  باأنه ال يمكن  القول 
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ماأ�ش�شة  اإلى  تحتاج  التي  التاريخية  مقدماته  دون  مدني  مجتمع  عن  الكالم  ال�شعوبة 
م�شروع الدولة التي ما زالت م�شروعًا اأوليًا يبحث عن اإمكانات تبلوره وتحوله اإلى موقع 

ال�شيادة الد�شتورية والقانونية في المجتمع.
اإن موؤ�شرات المجتمع المدني كمفهوم �شو�شيولوجي دال ُوجدت في المجتمع ال�شوري 
اأواخر الخم�شينيات انتع�س المفهوم في �شورية ولكن  طردًا مع موؤ�شرات الحداثة. وفي 
ب�شكل مبعثر. وفي نهاية الثمانينيات جرت ا�شتعادة المفهوم وانت�شر الطلب على مفهوم 
المجتمع المدني طردًا مع التطلع اإلى التحويل الديمقراطي وال�شيا�شي للمجتمع والدولة 
وللعالقة بينهما، ثم اأخذ يكت�شب م�شامين ليبرالية وليبرالية جديدة لدى بع�س المثقفين 

ال�شوريين. 
الف�شاء  هو  االجتماعي  ـــ  الموؤ�ش�شي  الجوهري  معناه  في  المدني  المجتمع   - 4  .6

اإليه  الدولة والقطاع الخا�س. هناك من ي�شم االأحزاب  العمومي الذي يقع بين �شلطة 
بين  العالقة  ال�شيا�شي.  المجتمع  اإطار  في  اإياها  م�شنفًا  خارجه  االأحزاب  ي�شع  ومن 
�شورية،  في  جدًا  ملتب�شة  المفهوم  م�شتوى  على  ال�شيا�شي  والمجتمع  المدني  المجتمع 
وتفتقد اإلى الو�شوح، ويعك�س هذا االفتقاد قلقًا وا�شطرابًا وتباينًا في ا�شتخدام المفهوم 
وبالتالي، فهناك مفهوم مجتمع مدني ومفهوم مجتمع �شيا�شي، ولكن هناك  وتوظيفه. 

مفهوم ال�شيا�شة المدنية بمعناها العميق اأي �شيا�شات االجتماع.
االأطر  وت�شمن  وتنع�شها  المدني  المجتمع  موؤ�ش�شات  بطبيعتها  تطور  الديمقراطية 
التمكينية للف�شاء العمومي، لكن هذه العالقة بين درجة االنفتاح الديمقراطي ودرجة 
توجد  مثاًل  الخليج  دول  ففي  واحد.  اتجاه  ذات  اأو  ب�شيطة  لي�شت  الجمعياتي  االنفتاح 
�شيا�شي  نظام  دون  من  لكن  مدني  مجتمع  موؤ�ش�شات  اإطار  في  تقع  عام  نفع  جمعيات 
ت�شجيع  من  كبديل  الجمعياتي  العمل  ت�شجيع  فترة  في  جرى  م�شر  وفي  ديمقراطي، 
عدد  ازداد  �شورية  وفي  فيها.  وال�شلطة  الت�شلط  �شرورات  حين  التدخل  مع  االأحزاب، 
الجمعيات خالل العامين لكنه يبقى كميًا ونوعيًا �شعيفًا وه�شًا وخا�شعًا لمقّيدات تنظيمية 
وحوكمية وذاتية وثقافية كبيرة وجدية، توؤثر في كفاءته الداخلية والخارجية معًا. ويتم 
تجريد هذه الجمعيات من البعد ال�شيا�شي المبا�شر وبقائها �شمن مرحلة الجيل االأول، 
للعالقة  بيئية تطرح فهمًا مختلفًا  وت�شكيل جمعيات  بيئية  نوع من �شحوة  لكن مع بروز 
الموؤ�ش�شية  بنيتها  �شعف  من  الجمعيات  كل  تعاني  عام،  وب�شكل  والتنمية.  االإن�شان  بين 
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القرار،  العمل و�شلطة  البع�س بمقاليد  وا�شتئثار  الداخلية،  الحياة  الحوكمية، وه�شا�شة 
ومن �شعف التفكير التنموي بالتحول من مرحلة العر�س اإلى مرحلة الطلب، ومن الجيل 
العمل  كفاءة  في  توؤثر  نقطة �شعف خطيرة  وهذه  التنموي.  الجيل  اإلى  االإ�شعافي  االأول 

الجمعياتي الخارجية والداخلية.
وفي اإطار تنظيم العمال الجمعياتي، برز توجه ر�شمي جديد تمّثل في ت�شكيل االأمانة 
لبناء  االإنمائي  المتحدة  االأمم  برنامج  وبين  بينها  وثيقة  وقعت  التي  للتنمية  ال�شورية 
العمل في  الرائدة وتمكينها من  الجمعيات  القدرات وت�شبيك  قاعدة معلوماتية وتعزيز 

ف�شاء العمل التنموي. 
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الفصل الثاني:

ترسـيخـًا لقيم املواطنـة

حسان عباس

ل�شورية  المعا�شر  التاريخ  �شهد   ،1963 �شنة  ال�شلطة  اإلى  البعث  حزب  و�شول  مع 
اإطالق �شيا�شة �شمولية تحقق هيمنة الحزب الواحد على الموؤ�ش�شة ال�شيا�شية، ومن ثم 
في  االإعالمية  الموؤ�ش�شات  الأهمية  ونظرًا  والثقافية.  المجتمعية  الت�شكيالت  جميع  على 
وتتو�شع  تتقدم  كانت  التي  ال�شيا�شة  لتلك  االأولى  ال�شحية  االإعالم  كان  الهيمنة،  اإر�شاء 

محققة »انت�شارًا« تلو االآخر، حتى اأتت على جّل موؤ�ش�شات المجتمع. 
وقد اتُِّبعت خالل العقود االأخيرة من القرن الع�شرين �شيا�شات عدة في اإطار تر�شيخ 
الهيمنة: من المنع والحرمان، اإلى الجزاء والعقاب، و�شواًل اإلى ما عرف با�شم »التبعيث«. 
تقوم �شيا�شة التبعيث على الحفاظ على البنى المدنية القائمة في البالد زمنًا قبل و�شول 
البعث اإلى ال�شلطة، فتبقيها على حالها، �شكليًا على االأقل، لكن يتم �شبطها من خالل 
اأو غير  مبا�شر  ب�شكل  لت�شبح خا�شعة  والمالية  االإدارية  ونظمها  القيادية  اأطرها  تغيير 
مبا�شر اإلى ال�شلطة ال�شيا�شية. وبذلك تتحول تلك البنى من موؤ�ش�شات حامية للمجتمع 

المدني من عنف ال�شلطة ال�شيا�شية، اإلى موؤ�ش�شات حامية لل�شلطة من حيوية المجتمع.
بحيث  �شرعنتها  بدَّ من  ال  كان  الفعالية  االأعلى من  الحد  ال�شيا�شة  تبلغ هذه  ولكي 
وجوده  فيحمي  القانون  عليه  ين�س  الدولة،  ا�شتقرار  مبادئ  من  مبداأ  الهيمنة  تبدو 
هي   ،1975 عام  المعدل  الد�شتور  في  جديدة  مادة  اإدخال  تم  لذلك  فعاليته.  وي�شمن 
الحزب  اال�شتراكي هو  العربي  البعث  اأن »حزب  تن�س حرفيًا على  التي  الثامنة  المادة 
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القائد في الدولة والمجتمع«. ويعني ذلك في ما يعنيه اأن ال �شبيل لقيام حراك اجتماعي 
المرتبطة  المخت�شة  ال�شلطات  بمباركة  اأو  المكّر�شة،  الر�شمية  االأطر  خالل  من  �شوى 
بالحزب القائد، واإال فالمنع اأو الم�شادرة اأو العقاب. وهذا ما تعني ترجمته اإلى ميدان 
حريات  من  وحرمانًا  للمواطن،  الحقوقي  الو�شع  في  انتقا�شًا  للمجتمع  اليومية  الحياة 
اأ�شا�شية )حرية التفكير، حرية التعبير، حرية االجتماع...(، ومن حقوق مدنية )االأمان، 
ت�شكيل  في  )الحق  واجتماعية  واال�شتعالم...(،  االإعالم  في  الحق  التعبير،  في  الحق 
مواطنين  المواطنين من  وتحّول  المواطنة  قيم  تراجع  اآخر،  بمعنى  اأي،  جمعيات...(. 
فاعلين م�شاهمين في الحياة العامة، اإلى مواطنين �شلبيين يتحركون بتوجيهات ال�شلطة 

ويتحا�شون اإغ�شابها.
تفرز الهيمنة ثقافًة تع�ّش�س في نفو�س المواطنين وتوؤّمن ا�شتقرار عالقات )الهيمنة( 
في الم�شتويات وفي الحقول االجتماعية المختلفة، اإنها ثقافة الخوف التي يمكننا تعريفها 
باأنها: مجموعة الم�شاعر والت�شورات واالأحكام الم�شبقة التي ت�شتحوذ على نف�س �شخ�س 
ما، فين�شحب من كل اأنواع الفعل درءًا لعنف محتمل قد يقع عليه. ويت�شع هذا التعريف 
التي  الم�شبقة  واالأحكام  والت�شورات  الم�شاعر  لي�شبح: مجموعة  المجتمع  م�شتوى  اإلى 
ت�شتحوذ على نفو�س المواطنين، فيتحولون من مواطنين فاعلين اإلى مواطنين �شلبيين 

درءًا لعنف محتمل قد توقعه عليهم ال�شلطة ال�شيا�شية المهيمنة.
وفي الميدان الثقافي تحديدًا، تظهر مفاعيل �شيطرة الخوف على م�شتوى االإبداع 
في ازدهار مجموعة من االأ�شاليب الجمالية المراوغة التي ي�شعى المبدعون الملتزمون 
بال�شاأن العام )وهم جزء ممن تطلق عليهم ت�شمية مثقفين( اإلى تطويرها، واإلى دفعها 
الحراك  م�شتوى  على  اأما  اأي�شًا.  التجريد  ونحو  بل  المعاني،  »اإزاحة«  نحو  فاأكثر  اأكثر 
بمقدور  كان  التي  الثقافية  المبادرات  وتوءد  الم�شتقل  الفعل  مجاالت  فتنغلق  الثقافي 

المواطنين اأن يختاروها بعيدًا عن تلك التي ير�شمها »نواطير« الهيمنة لهم. 
في ال�شنوات االأخيرة من عهد حافظ االأ�شد بداأ نفر من ال�شوريين المهتمين بال�شاأن 
العام في التفكير في و�شائل للخروج من الم�شتنقع الذي يتاأ�ّشن فيه المجتمع. وظهرت 
لتفعيل  الطريق  تلّم�س  التي حاولت  اأحيانًا،  والفردية  الجماعية حينًا  المبادرات،  بع�س 
دور المواطنين وا�شترداد مكانتهم في �شياغة اأمور حياتهم. بع�س هذه المبادرات كانت 
تغلب عليه �شفة الن�شال ال�شيا�شي، حتى لو كان يجري على اأر�شية م�شتقلة )نظريًا على 
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االأقل( عن ال�شيا�شة. لكن الغالبية العظمى منها كانت مبادرات ذات طابع ثقافي �شرف، 
ال تندرج في �شياق الن�شال ال�شيا�شي المبا�شر، وال ت�شع بين اأهدافها المعلنة ما يوحي 

بانخراطها في حركة المعار�شة ال�شيا�شية الملتزمة.
هذا ال يعني باأي �شكل من االأ�شكال اأن هذه المبادرات الثقافية هي اأقل اأهمية من 
المبادرات ال�شيا�شية المعار�شة، �شواء اأكانت تنتمي اإلى معار�شة اإ�شالحية اأم انقالبية 
اأم ثورية، فالمقارنة بين النوعين لي�شت مقارنة قيمية ُتبنى على اأ�شا�س معيار االأهمية 
)اأيهما اأكثر اأهمية للمجتمع( واإنما هي مقارنة مجالية في الدرجة االأولى. فالمبادرات 
الثقافية  المبادرات  اأما  التنظيمية،  والتدابير  االإدارية  االإجراءات  مجالها  ال�شيا�شية 
المبادرات  فيه.  يعي�س  الذي  العالم  في  وبدوره  بمكانته  المواطن  الفرد  وعي  فمجالها 
مقاومة  معار�شة ورف�س، في حين اأن المبادرات الثقافية هي فعل  ال�شيا�شية هي فعل 
وبناء. فالنوعان، والحالة هذه، متكامالن، وال �شبيل لتغيير اأو اإ�شالح في مجتمع اإذا ما 
يمكن  وال  اأي�شًا  متداخالن  والنوعان  المجالين.  واحد فقط من  في  الجهود  انح�شرت 
مو�شوع  حول  م�شتقلة  ندوة  بعقد  تقوم  فعندما  بينهما.  الوا�شحة  الحدود  ر�شم  عمليًا 
ثقافي بحت، في وقت ال ت�شمح لك فيه القواعد واالأعراف ال�شيا�شية ال�شائدة بالتجمع، 
فاأنت ال تقوم بفعل ثقافي )يهدف اإلى توعية جمع من النا�س( فح�شب، بل وبفعل �شيا�شي 
اأي�شًا. كذلك عندما تقوم بجمع تواقيع عدد من النا�س  )يعار�س القواعد المر�شومة( 
ويحّر�س  �شيا�شة  )يرف�س  �شيا�شيًا  لي�س  ففعلك  معينة،  ل�شيا�شة  معار�س  بيان  على 

�شدها( فح�شب، بل ثقافي )يوقظ الوعي المواطني( اأي�شًا.
البيانات  و�شوحًا:  اأكثرها  كان  عدة  اأ�شكااًل  تلك  الرائدة  المبادرات  اتخذت 
والمنتديات. كان بين البيانات االأولى مثاًل البيان الذي اجتمع عدد من �شناع ال�شينما 
الناقدة  المقاالت  من  �شل�شلة  بعد  لل�شينما«2  العامة  »الموؤ�ش�شة  عن  دفاعًا  توقيعه  على 
المن�شورة في �شحيفة »ت�شرين« الحكومية. وبعده باأ�شهر قليلة، وكان الرئي�س االأ�شد االأب 
قد توفي وُنقلت ال�شلطة اإلى الرئي�س الحالي، �شدر يوم 27 اأيلول 2000 بيان بات يعرف 
االأكبر من هوؤالء من  الق�شم  وكان  الموقعين عليه(  اإلى عدد  99 )ن�شبة  الـ  بيان  با�شم 
العاملين في الثقافة كنتاج معرفي واإبداعي )�شينمائيون، كتاب، �شعراء، باحثون( لكن 
بع�شهم كان يعمل في ال�شيا�شة اأو ياأتي من تنظيمات �شيا�شية معار�شة اأو منحلة، وهذا، 

2- انظر الف�شل الخا�س بال�شينما.
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اإ�شافة اإلى مطالبه ال�شيا�شية الوا�شحة، ما اأعطى للبيان �شفة المبادرة ال�شيا�شية ولي�س 
الثقافية. تلت هذا البيان بيانات اأخرى كثيرة منها:

المت�شددين  لهجوم  تعر�س  الذي  عزام  ممدوح  الروائي  مع  ت�شامنيان  بيانان  ـــ 
المبدعين  االأول مجموعة من  البيان  اأ�شدرت  وقد  المطر«،  »ق�شر  روايته  ب�شبب  دينيًا 
من المنطقة التي ينتمي اإليها الكاتب )محافظة ال�شويداء( وجمعت مئات التواقيع. في 
حين �شدر البيان الثاني عن منتدى الحوار الثقافي في دم�شق وجمع ما يقرب من مئة 
توقيع. ولم يكتف المنتدى بالبيان بل �شّكل وفدًا من وجهاء العا�شمة ليتحاور مع ال�شيوخ 
الواقفين وراء الهجوم على الرواية، لكن ال�شلطات الر�شمية منعت هذا التحرك بذريعة 

اأنها هي الم�شوؤولة عن ا�شتيعاب الق�شية.
ـــ عدة بيانات ت�شامنية مع الروائي حيدر حيدر الذي كّفرته االأو�شاط المتطرفة في 
م�شر على خلفية رواية »وليمة الأع�شاب البحر«، وقد �شدر اأكثر هذه البيانات انت�شارًا عن 

منتدى الحوار الثقافي، وجمع ما يقرب من مئة توقيع.
ـــ بيان ت�شامني مع طالب المعهد العالي للفنون الم�شرحية في دم�شق الذين اعتر�شوا 
على التغييرات اال�شتفزازية التي اتخذتها وزارة الثقافة بحق المعهد واأ�شاتذته، و�شدر 

البيان في ال�شحافة اللبنانية حاماًل توقيعات ع�شرات من المثقفين ال�شوريين.
�شلطات  منه  �شحبت  )الذي  ق�شير  �شمير  اللبناني  ال�شحفي  مع  ت�شامني  بيان  ـــ 
ال�شحافة  في  و�شدر  لبنان...(  مغادرة  من  ومنعته  �شفره  جواز  بيروت  في  المطار 

اللبنانية بتوقيع اأحد ع�شر مثقفًا �شوريًا فقط.
اأما المنتديات فكان من اأوائلها منتدى الجمعة الثقافي، المنتدى الح�شاري، منتدى 
وب�شرعة هائلة،  ثم،  للحوار...  الي�شار  الوطني، منتدى  الحوار  الثقافي، منتدى  الحوار 
نهاية عام  تجاوز في  قد  اإن عددها  يقال  انت�شارًا هائاًل حتى  المنتديات  انت�شرت هذه 

2001 مئة و�شبعين منتدى في اأرجاء البالد كافة.

بداأت اأغلب هذه المنتديات بمبادرة من المثقفين، وكانت ت�شتقطب اأعدادًا متزايدة 
من النا�س. غير اأن بع�س ال�شيا�شيين وجد فيها بدياًل عن المنابر التي ُحرم منها خالل 
ال�شيا�شي  الفعل  نحو  اإطارها  في  الدائرة  والحوارات  النقا�شات  دفع  على  فعمل  عقود، 
التحري�شي والمعار�س، كما �شرع بع�شهم االآخر بتاأ�شي�س منتديات �شيا�شية �شريحة، مما 
دفع ال�شلطة الراف�شة اأ�شاًل لكل ن�شاط جماعي اأيًا كان م�شمونه، والمتوج�شة بطبيعتها 
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عليها،  الممار�شة  الخارجية  ال�شغوط  في جو  وبخا�شة  التنظيم،  �شفة  له  اأي عمل  من 
دفعها اإلى اعتبار هذا الن�شاط تجاوزًا للخطوط الحمر، فقامت باإغالق المنتديات واحدًا 

تلو االآخر. 
غير اأن نهاية المنتديات لم تحبط عزيمة النا�شطين، فتتابعت المبادرات الهام�شية 
الم�شتقلة عن االأطر الموؤ�ش�شاتية المفرو�شة. وقد مثلت الثقافُة االأر�شيَة الم�شتركة التي 
تعددي  اجتماعي جديد  انبعاُث حراك  مثل  كما  المبادرات،  غالبية هذه  منها  انطلقت 

ومتحرر من الخوف هدَفها االأ�شمى.
ال�شيا�شي،  الن�شال  المبادرات �شفة  اأعاله، كانت تغلب على بع�س هذه  كما ذكرنا 
اأر�شية م�شتقلة عن ال�شيا�شة، كجمعيات حقوق االإن�شان مثاًل. فالفعل  واإن انطلقت من 
في ميدان حقوق االإن�شان ينطلق اأ�شا�شًا من اأر�س ثقافية )ثقافة حقوق االإن�شان(، لكنه 
تحترم  ال  التي  المجتمعات  في  الوا�شح، وخا�شة  ال�شيا�شي  الفعل  في  بال�شرورة  ي�شب 
�شلطاتها هذه الحقوق، اإذ تكون اأي مبادرة للدفاع عن حقوق االإن�شان هي في الوقت نف�شه 

مبادرة لف�شح تدابير الدولة، وبالتالي فعل معار�شة �شيا�شية. 
لكن غالبية تلك المبادرات كانت ذات طابع ثقافي �شرف، وال تندرج في اأطر الن�شال 
ال�شيا�شي المبا�شر. ومن االأمثلة على هذه المبادرات3 التي �شهدت م�شاركة �شبابية الفتة 

يمكننا اأن نذكر: 
في الم�شرح: 

نهاية  في  الحكومية  االإدارات  اأ�شر  من  المنفلتة  الم�شرحية  التجارب  بع�س  ظهرت 
الت�شعينيات، ومنها فرقة )الر�شيف( التي �شمت المخرجة ال�شورية ال�شابة )روال فتال( 
والموؤلف الم�شرحي التون�شي المقيم في �شورية )حكيم مرزوقي(. غير اأن العقبات التي 
م�شتقل  ب�شكل  ا�شتمراريتها  اأعاق  الفرقة  هذه  عمل  اأمام  الر�شمية  الموؤ�ش�شة  و�شعتها 
واأوقف تطورها. وفي عام 1999 وبمبادرة من م�شرحية �شابة )نورا مراد( ت�شّكلت فرقة 
)لي�س(. تقول المخرجة )مراد( في �شرح دوافع تاأ�شي�س هذه الفرقة: »اإن الذي دفعنا 
للعمل ب�شكل م�شتقل عن الموؤ�ش�شة الر�شمية هو هيمنة النظام االإداري والروتين على تلك 
باتجاه  التحرك  ترف�س  الم�شرحي  العمل  في  اأحادية  نظرة  على  واإ�شرارها  الموؤ�ش�شة، 

3- من الوا�شح اأننا نتكلم هنا فقط عن واقع مدينة دم�شق، التي �شكلت، بكل االأحوال، ف�شاء الحراك االأقوى واالأو�شع. 
وبالطبع كانت هناك مبادرات في مدن اأخرى، وفي الريف.
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مع  بال�شرورة  يتنا�شب  ال  وثقافيًا خا�شًا  فنيًا  بحثًا  تفتر�س  قد  م�شرحية مختلفة  اأنواع 
الثوابت ال�شيا�شية التي ت�شّير التوجهات الفنية للموؤ�ش�شة«4. 

)اأ�شامة حالل(  فاأ�ش�س  الم�شتقلة  ال�شبابية  المبادرات  الم�شروع  هذا  بعد  وتعددت 
مجموعة )كون(، ثم اأ�ش�س )اإيا�س مقداد( مجموعة )محور(، كما تاأ�ش�شت فرقة )م�شرح 
اال�شتوديو( في اإطار م�شروع تنمية الريف الذي قام به م�شروع »فردو�س للتنمية الريفية«، 
وهو م�شروع كان يلقى رعاية زوجة رئي�س الجمهورية5. وبموازاة ذلك اأطلقت الم�شرحية 
ال�شابة )مي �شكاف( م�شروع )تياترو( لدعم الم�شاريع الم�شرحية الخا�شة. وهو عبارة 
عن مكان موؤهل للتمرين على العر�س ت�شتفيد منه الفرق الخا�شة، كما تقام فيه دورات 
تاأهيل للراغبين في تعلم الفنون الم�شرحية، وكذلك دورات لتعليم فنون الرق�س للكبار 

وال�شغار.

في ال�شينما: 
يمكننا اأن نتتبع الحراك الثقافي في مجال ال�شينما على م�شتويين: م�شتوى ال�شناعة 

ال�شينمائية وم�شتوى الم�شاهدة اأو التلقي.
في  وبخا�شة  الفردية،  الفنية  التجارب  تكاثرت  ال�شينمائية  ال�شناعة  م�شتوى  على 
مجال االأفالم الوثائقية والت�شجيلية الق�شيرة التي ال يتطلب ت�شويرها اإمكانات �شخمة. 
اأكثر من ع�شرين محاولة القى بع�شها نجاحًا حقيقيًا  اأن نذكر في هذا ال�شياق  ويمكن 
في �شبكات الم�شاهدة الخا�شة. من بينها مثاًل فيلم )ابن العم( للباحث )محمد علي 
االأتا�شي( عن �شخ�شية ريا�س الترك الذي ق�شى قرابة ع�شرين �شنة في ال�شجن ب�شبب 
ال�شباب )رامي فرح(، )لبنى حداد(،  بع�س  اأعمال  اأي�شًا  بينها  ال�شيا�شية. ومن  اآرائه 
)الفار�س الذهبي(، )عمار البيك(، )�شوؤدد كعدان(، )ريم علي(... كل هذه االأعمال 

تمت دون الرجوع اإلى الموؤ�ش�شة العامة لل�شينما، اأو اأية موؤ�ش�شة حكومية اأخرى.
اأما على م�شتوى الم�شاهدة والتلقي فقد كانت النوادي ال�شينمائية ال�شكل االأو�شح 

في �شياق هذا الحراك6. 
4- من مقابلة خا�شة مع المخرجة في دم�شق.

5- اندمج م�شروع فردو�س مع م�شاريع اأخرى ت�شرف عليها ال�شيدة االأ�شد )مثل م�شروع »م�شار« وم�شروع »روافد«( في اإطار 
منظمة حكومية غير حكومية كبيرة هي »االأمانة ال�شورية للتنمية«.

6- من المعروف اأن ال�شلطات تعار�س ب�شدة وجود هذا النوع من التجمعات. وقد كان هناك ناد �شينمائي م�شهور في=
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في المو�شيقا: 

ظهرت خالل العقدين االأخيرين محاوالت ت�شكيل فرق مو�شيقية م�شتقلة، وربما كانت 
فرقة )كلنا �شوا( هي الرائدة في هذا المجال. الجديد في هذه الفرق اأنها تنتج ثقافة 
كانت اإلى يوم قريب محظورة، اأو على االأقل مو�شع ازدراء اأو لعنة. لقد بات �شائعًا اأن نرى 
اليوم على الجدران في ال�شوارع العامة مل�شقات تدعو اإلى حفالت لفرق �شورية تقدم 
مو�شيقى الهارد روك والتكنيك والميتال واإلى ما هنالك من اأ�شكال مو�شيقية كانت حتى 
االأم�س القريب ت�شتخدم كاأمثلة على اال�شتعمار الثقافي الموجه �شد االأمة العربية. بل اإن 
بع�س الزوايا في االأحياء الدم�شقية الراقية )المزة، دمر، المالكي..( تجمع كل خمي�س 
يتناف�شون  الذين  المدار�س  طالب  من  اأعدادًا  االأ�شبوعية(  المدر�شية  العطلة  )ع�شية 
باإظهار مهاراتهم في رق�س البريك والهيب هوب وال�شوبر الكتريك دان�س على مراأى من 
ال�شرطة واالأجهزة االأمنية التي تقوم، بين حين واآخر، بتوقيف بع�س الم�شاركين في هذه 
التظاهرات، بذريعة مكافحة »عبدة ال�شيطان« الذين تعتقد اأنهم ينت�شرون في اأو�شاطها. 

اإن المبادرات التي ذكرناها هنا تنطلق بمجملها من داخل المجتمع ال�شوري، لكن 
اإليه بفعل العولمة وانت�شار  ثمة ظواهر كثيرة لم تنبت من داخل المجتمع واإنما و�شلت 
المواطنين،  على  اآثارًا  تركت  جديدة  عادات  معها  ونقلت  تفتر�شه،  الذي  التقنيات 
واأ�شعفت اإلى حد كبير القيم المهيمنة على المجتمع. من ذلك مثاًل الهوام�س الكبيرة 
في  الجديدة  واالأ�شكال  المحمول،  الهاتف  ا�شتخدام  يولدها  والتي  للحرية  الجديدة 
العالمية  التي تمنحها �شبكات االت�شال  التعبير واالت�شال واال�شتعالم  ممار�شة حريات 

وغيرها.
في  كبيرًا  دورًا  المعا�شرة  �شورية  في  الثقافي  للفعل  اإن  القول  اإلى  يدفعنا  كل هذا 
تغيير عالقات الهيمنة التي اأوجدتها �شيا�شة الحزب الواحد، وبالتالي في خلق مجتمع 

جديد م�شوؤول، يعتمد على نف�شه، يحترم التعددية، ويتحرر من ثقافة الخوف.

من التجربة ال�شخ�شية
اعتمد الق�شم االأعظم من المبادرات الثقافية التي قامت في اأواخر القرن الما�شي 

=  دم�شق لعب دورًا هامًا في ن�شر الثقافة الب�شرية، لكن ال�شلطة اأوقفته في بداية الثمانينيات واأجه�شت كل محاوالت 
اإعادة الحياة اإليه.
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واأوائل القرن الحالي، وب�شكل اأ�شا�شي، على جهود عدد من االأفراد الذين كانوا يوؤمنون 
ب�شرورة التغيير وباإمكانيته، ويرون اأن الفر�شة كانت متاحة في �شياق الظروف التي كانت 
تعي�شها �شورية في تلك المرحلة. وقد كان لي �شرف اأن اأكون واحدًا من اأولئك االأفراد واأن 
اأطلق بالتالي، اأو اأ�شاهم في اإطالق، عددًا كبيرًا من تلك المبادرات. و�شاأختار هنا بع�س 

االأمثلة التي اأعتقد اأنها ذات اأهمية:
في  نت  ُعيِّ  1992 عام  نهاية  في   :)2006  –  1993( الثقافي  الجمعة  منتدى   .1  
اأجل  العربية من  اللغة  »تعليم  برنامج  اأ�شتاذًا في  العربية7  للدرا�شات  الفرن�شي  المعهد 
بينهم  الطالب من جن�شيات مختلفة، يجمع  �شنة ع�شرات  ي�شت�شيف كل  الذي  البحث« 
االأوجه  معرفة  في  ورغبتهم  اأبحاثهم،  في  ي�شاعدهم  بما  العربية  اللغة  لتعلم  �شعيهم 
المختلفة للثقافتين ال�شورية والعربية. وبعد اأ�شهر قليلة من مبا�شرة عملي، تقدمت من 
اإلى تقديم نماذج حية من  اأ�شبوعي يهدف  المعهد بم�شروع الإقامة ن�شاط ثقافي  اإدارة 
الثقافة ال�شورية يتعرف الطالب عليها وت�شمح لهم بحوار �شانعيها. ووافقت االإدارة على 
الم�شروع. واعتمادًا على م�شاحة الحرية الن�شبية التي كان يوفرها المعهد، وعلى عالقاتي 
الوا�شعة ن�شبيًا مع العاملين في �شتى الميادين الثقافية في �شورية، بداأ الن�شاط ي�شتقطب 
جمهورًا متزايدًا كان غالبًا ما تعجز قاعة المحا�شرات في المعهد عن ا�شتيعابه. ونظرًا 
للحوارات التي كانت تدور في هذه اللقاءات اأو بعدها، اأطلقت على الن�شاط ا�شم »منتدى 

الجمعة الثقافي«. 
اأربعة  قرابة  اأي   ،2006 عام  حتى  تمامًا،  فردي  بجهد  قائمًا،  المنتدى  ا�شتمر 
420 �شهرة ثقافية. توزعت على الندوات حول  اأُحيَي خاللها ما يزيد على  ع�شر عامًا، 
مو�شوعات ثقافية مختلفة والعرو�س ال�شينمائية والحفالت المو�شيقية والمعار�س الفنية 
ما  �شخ�شًا،  �شتين  الن�شاطات  هذه  لجمهور  الو�شطي  المعدل  بلغ  وقد  الم�شرح.  وحتى 
يعني في المح�شلة اأن ما يزيد على 25000 �شخ�س ح�شروها، اأكثر من �شبعين بالمئة 
منهم من ال�شوريين. لم تكن تلك الن�شاطات �شهرات ثقافية بالمعنى العادي للكلمة، بل 
كانت جل�شات حوار بالدرجة االأولى، وب�شمن ذلك ال�شهرات المو�شيقية التي كانت غالبًا 
تختتم بحوار بين المو�شيقيين والجمهور. يجدر التذكير هنا اأنه في ال�شنوات االأولى لهذا 
المنتدى، كان واحدًا من االأمكنة النادرة جدًا في دم�شق التي ي�شتطيع النا�س اأن يلتقوا 

7- المعهد الفرن�شي لل�شرق االأدنى حاليًا.
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فيها ليتناق�شوا ب�شوت عال عن الحياة الثقافية ال�شورية وم�شاكلها، وهي نقا�شات غالبًا 
ما كانت تذهب اإلى مجاالت اأخرى بعيدة عن مجال الثقافة.

اأ�شكن في منطقة �شكنية قريبة من   :)2002  – 2. منتدى الحوار الثقافي )1999   
دم�شق، تعرف با�شم �شاحية دّمر، واأحيانًا با�شم ال�شام الجديدة. اجتماعيًا، تتميز هذه 
المنطقة اأواًل باحتوائها على عدد كبير جدًا من المثقفين ومن اأ�شحاب ال�شهادات العليا 
ال�شريحة  اإلى  �شكانها  من  العظمى  الغالبية  بانتماء  وثانيًا  ال�شكان،  مجموع  اإلى  ن�شبة 
المي�شورة )دون اأن تكون بال�شرورة ثرية( من الطبقة الو�شطى، وثالثًا بالخليط العجيب 

ل�شكانها القادمين اإليها من مناطق وطوائف واإثنيات عديدة. 
اأوا�شط الت�شعينيات، فكرت مع مجموعة من االأ�شدقاء8، بتاأ�شي�س ندوة ثقافية  في 
في هذه المنطقة المتميزة، غير اأن الكثير من العوائق االإدارية واللوج�شتية كانت تظهر 
اأمامنا وتمنعنا من تحقيق رغبتنا. وفي بداية 1999 قررنا اإطالق منتدى الحوار الثقافي 
�شهر  منت�شف  في  جل�شاته  اأولى  المنتدى  عقد  العوائق.  وبرغم  الموجودة  باالإمكانات 
ني�شان 1999 في منزل ال�شيدة يازجي، وتتالت الجل�شات في يوم الثالثاء االأول من كل 
�شهر، وا�شتمرت دون انقطاع اأكثر من ثالث �شنوات، اإلى اأن اأغلق المنتدى بموجب قرار 
اإقفال جميع المنتديات. و�شل عدد الح�شور في بع�س الجل�شات اإلى مئة �شخ�س، وكّنا 

نتعمد اأن يتكون منا�شفة بين الجن�شين واأن ي�شم ن�شبة معقولة من ال�شباب.
قام منهج عمل هذا المنتدى على اأ�شا�س وجود ثالث حلقات متراكزة. الحلقة االأولى 
واالأ�شغر تتكون من ع�شو من لجنة المنتدى ومن �شيف اأول )ناقد ب�شكل اأ�شا�شي( يقدم 
اأو  المبدعين  من  مجموعة  من  تتكون  الو�شطى  الحلقة  الجل�شة،  مو�شوع  حول  قراءة 
العاملين في مو�شوع الجل�شة، والحلقة الكبرى من الح�شور. وقد و�شعنا مبداأ )الحوار 
وقبول االآخر( قاعدة في عمل المنتدى، فكنا ن�شّر على دعوة مثقفين من مواقع فكرية 

مختلفة ومتناق�شة، كما كنا نحاول اإ�شراك اأكبر عدد من الح�شور في النقا�س. 

المبادرات  من  ال�شكل  هذا  يمثل   :)2010  ،2003  ،1998( ال�شينمائية  النوادي   .3

8- هم ال�شيدتان نوال يازجي و�شباح حالق والمخرج ال�شينمائي ريمون بطر�س وال�شيد معاذ حّمور. بقيت هذه المجموعة 
)التي  جبور  ديانا  ال�شيدة  ودخول  منها  حمور  ال�شيد  خروج  وهو  واحد  تغّير  مع  اإغالقه  حتى  المنتدى  اأعمال  تدير 

اأ�شبحت الحقًا، وال تزال حتى كتابة هذا الن�س، المدير العام للتلفزيون ال�شوري(. 
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في  الم�شاركة  اإلى  خا�شة،  ال�شباب  المواطنين،  جذب  في  جدًا  ناجعة  و�شيلة  الثقافية 
التعبير عن الراأي وفي تقبل الراأي االآخر. اإن عر�س الفيلم بحد ذاته هو عر�س لراأٍي 

يفتح المجال لكي يحاَور، كما يفتح حوارًا اأو�شع بين االآراء المختلفة حوله. 
الجامعيين  ال�شباب  من  �شغيرة  مجموعة  مع  باالتفاق  �شينمائي  ناد  اأول  بداأت 
محرومين  كانوا  التي  العالمية  ال�شينما  نتاجات  بع�س  على  تعريفهم  مني  طلبوا  الذين 
نهاية  الوقت،  ذاك  في  باال�شتيراد.  الدولة  تحّكم  ب�شبب  �شورية،  في  م�شاهدتها  من 
متاحة  دي«  في  »دي  الـ  تقنية  تكن  ولم  بعد،  انت�شر  قد  االإنترنت  يكن  لم  الت�شعينيات، 
القناة  هي  جيدة  اأفالم  على  للح�شول  اأمامي  الوحيدة  ال�شبيل  وكانت  لالأثرياء،  �شوى 
الثقافية الفرن�شية االألمانية )اآرتي( التي تعر�س اأفالمًا ممتازة. لكن ثمة �شعوبة اأخرى 
كانت تواجهنا وهي لغة العر�س، اإذ اإن االأفالم لم تكن مترجمة اإلى العربية، ولم يكن 
الح�شور على اإلمام بالفرن�شية اأو االألمانية، فكان الحل الوحيد اأمامي اأن اأقوم بالترجمة 
المبا�شرة عن الفرن�شية، وهو ما كان ُيفقد االأفالم بع�شًا من جماليتها، لكن لم يكن ثمة 
خيارات اأخرى. على م�شتوى اآخر، لم يكن ثمة اأي اإمكانية للح�شول على جهاز اإ�شقاط، 
فكانت العرو�س تجري على التلفاز، وفي بيت ل�شديق لي يملك جهازًا وا�شع ال�شا�شة )29 
بو�شة(. كنا نلتقي في هذا النادي مرة اأو مرتين في ال�شهر، وبقينا كذلك لمدة �شنتين. 
لكن عدد الح�شور اأخذ يزداد اإلى اأن بداأ ي�شايق اأ�شحاب البيت فلم نتمكن من متابعته.
النادي الثاني بداأ مع مجموعة اأخرى من ال�شباب الجامعيين اأي�شًا، وكانت االأمور 
العربية، نظرًا النت�شار  اإلى  اإذ كانت بحوزتنا بع�س االأفالم المترجمة  اأ�شهل قلياًل  هنا 
اأقرا�س الـ »دي في دي« المقر�شنة في تايوان وماليزيا في ال�شوق. كانت العرو�س تجري 
مكتبًا  يكون  لكي  له  والده  رتبه  قد  وكان  الم�شاركين،  ال�شباب  اأحد  بيت  في  كاراج  في 
يمار�س فيه مهنته كمهند�س ديكور بعد انتهائه من درا�شته الجامعية، غير اأن قدوم عدد 
كبير من ال�شباب ب�شكل دوري اإلى مكتب الم�شتقبل اأثار انتباه الجوار، فا�شتكوا اإلى االأمن 

الذي اأقنع االأب باإنهاء هذه التظاهرة التي قد تجر له المتاعب. 
2010 وا�شتمر �شبعة اأ�شهر، وقد حظينا ب�شروط  اأما النادي الثالث فقد التاأم عام 
ا�شتثنائية، اإذ اإننا كنا نعر�س في مقهى يحتوي على �شالة وا�شعة ن�شبيًا ومبّردة، بوا�شطة 
جهاز اإ�شقاط على جدار وا�شع، ونجل�س في مقاعد مريحة. اأما االأفالم فنح�شرها من 

االإنترنت، ويقوم ال�شباب بترجمتها با�شتخدام برنامج مخ�ش�س لذلك. 
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القراءة،  ال�شباب عن  واقع عزوف  من  انطالقًا   :)2007 القراءة )2006 -  نادي   .4
اقترحت علّي �شاحبة دار ن�شر9، مهتمة باأمور الثقافة، م�شاعدتها في خلق ن�شاط يحفز 
الطاغية.  االإنترنت  ثقافة  من  عمقًا  اأكثر  ثقافة  على  والح�شول  القراءة  على  ال�شباب 

وو�شلنا معًا اإلى ت�شور ناد للقراءة اأطلقنا عليه ا�شم: »اقراأ كتابًا، تزدد �شبابًا«.
اعتمد النادي على مبداأ اختيار كتب من اخت�شا�شات مختلفة، وذات اأهمية ثقافية 
متفق عليها، وال�شعي لدى دور الن�شر المختلفة للح�شول على ن�شخ منها ب�شعر الطباعة، 
لبيعها لمن ي�شاء من رواد النادي )دون اأي ربح م�شاف(، ب�شرط اأن ت�شبح هذه الكتب 
مو�شوعًا للنقا�س، اأي اأن ُتقراأ. في البداية �شجل اأكثر من مئتي �شاب اأ�شماءهم في لوائح 

النادي، لكننا لم ننجح في جمع اأكثر من اأربعين م�شاركًا في اأح�شن االأحوال. 
كانت الجل�شات تعقد مرة في ال�شهر في قاعة جمعية من الجمعيات المدنية العاملة 
في دم�شق، غير اأن �شروطًا خانقة كانت ت�شعها هذه الجمعية على عملنا )وب�شكل خا�س 
اأحيانًا عن  براأيهم يخرج  والذي كان  النقا�س  تداوله خالل  يتم  الذي كان  الكالم  على 
�شعبي  مطعم  اإلى  االلتقاء  مكان  نقل  اإلى  اأدت  جمعيتهم(  في  به  ي�شمحون  الذي  الحد 
لكن  الثقافة �شخ�شيًا.  وزير  اإذن بذلك من  اأن ح�شلنا على  بعد  القديمة،  المدينة  في 
في  نجد  نكن  لم  اإذ  النادي،  جاذبية  من  اأقوى  يبدو  ما  على  كان  القراءة  من  الهروب 
اأو  الع�شرين  بين  من  الكتاب  قروؤوا  ثالثة  اأو  اثنين  �شابين  من  اأكثر  االأخيرة  الجل�شات 
الميزانية  ا�شتنفدنا  اأن  بعد  الفكرة  عن  التراجع  اإلى  دفعنا  مما  الحا�شرين،  الثالثين 

ال�شئيلة التي كنا قد وفرناها في دفع تكاليف الجل�شات في المطعم. 

فهناك  فيها،  الم�شاركة  �شرف  لي  كان  التي  الوحيدة  هي  المبادرات  هذه  تكن  لم 
منتديات دعيت للم�شاركة في اأعمالها �شواء في طاوالت م�شتديرة اأم باإلقاء محا�شرات10، 
كنت  الأنني  االأمثلة  تلك  اخترت  لكنني  االإن�شان11،  لحقوق  تاأ�شي�س جمعية  في  و�شاهمت 
م�شرفًا، اأو من بين الم�شرفين، عليها، والأنها تتطابق مع وجهة نظري في العمل المدني. 
االأول  المحر�س  هي  وقيمها  المواطنة  ثقافة  اإحياء  ب�شرورة  القناعة  كانت  لقد 
لكل اأعمالي ون�شاطاتي المجتمعية. وهذا يعني بالدرجة االأولى العمل على دفع النا�س، 

9- هي ال�شيدة �شمر حداد، �شاحبة دار اأطل�س للن�شر في دم�شق.
10- منتدى االأتا�شي، جمعية المبادرة االجتماعية...

11- جمعية حقوق االإن�شان في �شورية.
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وخا�شة ال�شباب، اإلى التحول من )مواطنين �شلبيين( اإلى )مواطنين فاعلين( يخرجون 
من و�شع االكتفاء بما تتيحه لهم االأجهزة المنِظمة للمجتمع ويعملون على خلق خيارات 
يريدون  النا�س  الأن  الخوف،  ثقافة  مع  الم�شتمر  ال�شراع  يعني  كان  االأمر  هذا  اأخرى. 
توفر الخيارات اأمامهم، ويملكون الرغبة في الخلق، خلق ف�شاءات اأخرى جديدة اأو خلق 
مكونات اأخرى للف�شاءات الموجودة، لكن عقودًا من االأ�شر �شمن روؤى وم�شارات جمعية 
محددة جعلت التفكير بالمختِلف نوعًا من الخروج عن المعايير و�شذوذًا ي�شتحق العقاب. 
كانت الغاية اإذن تكري�س نوٍع من الميكانيزمات )االآليات( الثقافية والمجتمعية المغايرة 
لما هو ماألوف في مجالي الثقافة والعمل المجتمعي، والهادفة اإلى اكت�شاب الثقة بالقدرة 

على )الفعل( الأنه حق اأ�شا�شي من حقوق النا�س.
ال ريب في اأن تاأ�شي�س جمعية اأو منتدى اأو ناد جديد هو بحد ذاته فعل يندرج �شمن 
اأثر  ودون  عر�شيًا  يبقى  الف�شاءات  هذه  وجود  اأن  غير  المدني،  المجتمع  تفعيل  اآليات 
المواطنة،  قيم  تكّر�س  و�شلوكيات  وممار�شات،  عمل،  اآليات  فيها  توّظف  لم  اإن  حقيقي 
وتر�شخ عالقاتها. ومن بين هذه االأمور التي �شكلت اأهدافًا مركزية لن�شاطاتي يمكنني 

اأن اأذكر:
طويل،  بيات  حالة  في  طويلة  �شنوات  ال�شوري  المجتمع  عا�س  المبادرة:  اتخاذ 
ال�شيا�شات  من  وكان  المكّر�شة.  الر�شمية  االأطر  �شمن  الن�شاطات  خالله  انح�شرت 

المر�شّخة لهذا الح�شر:
والمثال  التوقف،  اإلى  ودفعها  الم�شتقلة  االجتماعية  المبادرات  على  الت�شييق  ـــ 

الوا�شح على ذلك نادي دم�شق ال�شينمائي والجمعيات المدنية الثقافية والمهنية.
ـــ و�شع جميع الفعاليات الثقافية، اأو غير الثقافية، تحت رعاية جهة م�شوؤولة ما، مما 

يعني منح حق مراقبة الن�شاط وتقييمه لهذه الجهة وبالتالي التحكم بم�شيره.
بدعوى  تابعة،  واأطر  بنى  اإلى  القائمة  الم�شتقلة  المدنية  واالأطر  البنى  تحويل  ـــ 
تنظيمها. مثال ذلك النوادي الريا�شية التي لم تفقد اأ�شماءها المدنية فح�شب، بل فقدت 
حرية الت�شرف اأي�شًا با�شت�شدار قانون يلزمها بتمثيل حزب البعث في مكاتبها القيادية.

االتحاد  اأو  الثورة،  �شبيبة  كاتحاد  الر�شمية  االأطر  خالل  من  الفعاليات  تن�شيط  ـــ 
الوطني لطلبة �شورية... 
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كان من نتيجة هذه ال�شيا�شات اأن المبادرات الوحيدة الممكنة كانت تلك التي توَجه 
من فوق اإلى تحت، اأو التي تنال ر�شا الموؤ�ش�شات لتظهر كاأنها �شادرة عنها.

لذلك كان تكري�س فكرة الحق في اتخاذ المبادرة الحرة وعدم االكتفاء بما تقدمه 
الموؤ�ش�شات الر�شمية هو غايًة مبا�شرة لعملي ون�شاطي في المجتمع المدني. وكان ذاك 
التكري�س يتحقق براأيي من خالل ا�شتمرارية الن�شاط وتو�شيعه اأواًل. اأي اأن الم�شاركين في 
الن�شاط كانوا يعي�شون حقيقة وعلى اأر�س الواقع اإمكانية اأن يقوم الفرد بن�شاط م�شتقل 
النادي  اأوقف ل�شبب ما، كما جرى مع  اأو  واإن توقف  ل�شنوات،  واأن ي�شتمر به الأ�شهر بل 
ال�شينمائي، كنت اأعيد اإطالقه في مكان اآخر ومع اأ�شخا�س اآخرين. وكان يتحقق اأي�شًا 
في  التجربة  بنقل  ال�شباب  فيها  يقوم  اأخرى  ن�شاطات  توليد  على  التحري�س  خالل  من 
اأو في مجال اآخر. وهكذا ولد مثاًل »نادي المو�شيقا« الذي اأطلقته  مجال الن�شاط ذاته 
مجموعة من ال�شباب الذين كانوا يعملون معي في النادي ال�شينمائي وا�شتمر الأكثر من 
�شنة. وهكذا اأي�شًا انطلقت عدوى المنتديات من »منتدى الحوار الثقافي«، ومن منتديات 

اأخرى انطلقت في الفترة ذاتها، اإلى منتديات جديدة م�شابهة... 

المواطن  ت�شرفات  ميزت  التي  الخوف  ثقافة  مظاهر  اأكثر  من  التعبير:  حرية 
ال�شوري ظاهرة االمتناع عن التعبير الجماعي الحر. كان يبدو وكاأن نوعًا من الف�شام 

اللغوي اأ�شاب النا�س، مما اأوجد لديهم خطابين مختلفين: 
1. خطاب التقية الم�شتظَهر: وهو خطاب يظهر في الم�شاركة الجمعية، اأو العر�شية، 
اأي عندما ال يكون متلقي الخطاب، �شواء اأكان فردًا اأم جماعة، من بطانة الفرد واأهله. 
اأي ال يكون المتحدث مطمئنًا اإلى �شامعيه. اأما م�شمون الخطاب فال يتجاوز المتعاَرف 
التربوية  الموؤ�ش�شات  في  االإيديولوجية  الدولة  اأجهزة  عادة  تنقله  الذي  الم�شموح  عليه 

واالإعالمية.
2. خطاب ال�شراحة الحر: وهو خطاب يتطلب ظهوره الوجود في حقل ماأمون، وهو 
حقل �شيق بال�شرورة، يعرف المتحدث كل الم�شاركين فيه وتتفق اأفكاره اإلى حد كبير مع 

اأفكارهم. اأما م�شمون هذا الخطاب فهو عادة انتقادي، اأو �شاخر، اأو تهكمي.
من  للمتحدث  الخا�شة  االأفكار  عن  التعبير  على  والتدريب،  الت�شجيع،  كان  لقد 
كانت  اأطلقتها.  التي  الن�شاطات  خالل  ا�شتدراجها  اأحاول  كنت  التي  الملحة  االأهداف 
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ال�شيا�شية  المو�شوعات  النقا�س عن  اإزاحة  براأيي هي  الغاية  لبلوغ هذه  االأنجع  الو�شيلة 
بذاتها  هي  التي  واالجتماعية،  الثقافية  العام  ال�شاأن  ق�شايا  على  والتركيز  المبا�شرة 
مو�شوعات �شيا�شية في العمق. وبالطبع ما كانت هذه النقا�شات لتنجو مرة واحدة من 

االنزالق نحو التعبير ال�شيا�شي. 
التعبير الحر، هي ما كانت دائمًا غايتي، دون  الحوار ذي  الحالة«، حالة  اإن »خلق 

االهتمام كثيرًا بما هي مو�شوعات هذا الحوار. 

للمجتمع  االأولى  المميزة  الخا�شة  يزال،  وال  االختالف،  كان  الختالف:  احترام   
ال�شوري. والمواطنة اأ�شا�شًا تعني عي�س هذا االختالف �شمن االإطار الوطني الم�شترك. 
لكن غياب ف�شاءات التعبير الحر حرمت المختلفين من اإمكانية المعرفة المتبادلة. �شار 
ُت�شَقط عليه من الخارج،  اأ�شيرًا ل�شورة نمطية  »اآخرًا«  كل مكون من مكونات المجتمع 
لعنة،  اإلى  االختالف  حّول  مما  والتكامل،  التبادل  اإمكانيات  على  منفتحًا  اآخرًا  ولي�س 

والمختلفين اإلى ملعونين منبوذين.
من هنا كان من ال�شروري، براأيي، التركيز على اأن االآراء المختلفة حول الق�شايا، 
وب�شمنها، بل وخا�شة، تلك التي تبدو اأنها تحظى باالإجماع العام، لي�شت اآراء اأقل اأو اأكثر 
�شحة اأو خطاأ من اآراء المتحدثين اأنف�شهم، اأي اأنها اآراء مختلفة، وهي محترمة بقدر ما 

يجب اأن تكون اآراوؤنا محترمة اأي�شًا.

بالخال�شة، كان المنطلق االأ�شا�شي لعملي ون�شاطي هو اإيماني ب�شرورة تر�شيخ ثقافة 
المواطنة، ووجدت اأن هذا ال يتطلب بال�شرورة العمل من خالل الف�شاء ال�شيا�شي، واإنما 
من الممكن اأن يكون من خالل الف�شاء الثقافي، لذلك كانت كل ن�شاطاتي تدور �شمن 

حدود هذا الف�شاء، الذي يبقى، رغم خ�شو�شيته، ذا مفاعيل �شيا�شية عميقة. 
ف�شاءات  فظهرت  �شورية،  في  المدني  المجتمع  اأحوال  من  كثيٌر  اليوم  تغيرت  لقد 
بع�س  في  ن�شبيًا،  المدني،  العمل  حرية  واأطلقت  العمل،  من  جديدة  واأ�شكال  جديدة 
لل�شرور دون �شك. غير  اأمور مدعاة  التراث. وهذه  »البيزن�س«،  البيئة،  المجاالت مثل: 
اإن  نقول  اأن  يمكننا  اإلى و�شع  لي�شل  ال�شوري  المجتمع  اأمام  يزال طوياًل  الطريق ال  اأن 
المواطنة محققة فيه، وال بدَّ لنتقدم على هذا الطريق من اإعادة النظر في بع�س القوانين 
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النافذة واأولها قانون الطوارئ12، وال بدَّ من �شن قانون متطور وديمقراطي للجمعيات. 
وال بدَّ في كل االأحوال من االإ�شارة اإلى اأن العمل الثقافي المدني مدر�شة عظيمة ت�شمح 
للمواطنين بالتدرب على الديمقراطية وعي�شها، لكن بناء الدولة الديمقراطية هو اأمر 

�شيا�شي بامتياز.

12- تمت كتابة البحث، ون�شره في الن�شخة االإنكليزية من الكتاب قبل رفع حالة الطوارئ في ني�شان 2011.
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الفصل الثالث:

املواقع اإللكرتونية النسوية وجتربة اجملتمع املدني يف سورية

حييى األوس

من ال�شعب تخيُّل ن�شاط مدني دون اإعالم اإلكتروني، حتى ليمكن القول باأنهما معًا 
باتا تعبيرًا عن حالة الجموح التي توؤرق الموؤ�ش�شة الر�شمية التي ال تزال تعتبر كاًل منهما 
اإخ�شاع  في  الطويل  تاريخها  على  اعتمادًا  بحزم  معها  التعامل  من  بدَّ  ال  طارئة  حالة 

و�شائل االإعالم التقليدية لخدمة م�شالحها. 
لقد حا�شرت االأنظمة القمعية كل تجليات المجتمع المدني واأعاقته عن االنت�شار، 
له  ت�شمح  لم  واقعًا،  اأمرًا  و�شار  عليه  ال�شيطرة  فيها  فقدت  التي  القليلة  الحاالت  وفي 
اأداة  عن  البحث  من  المدني  للمجتمع  بدَّ  ال  كان  لذلك  االإعالمية،  اأدواتها  با�شتخدام 
تتنا�شب مع طبيعته التي تنزع نحو التحرر من ال�شيطرة والرقابة والقمع، فكان االإعالم 
االإلكتروني الو�شيلة التي مّكنته من النفاذ اإلى الجماهير التي �شاقت بتدخالت الحكومات 

في االإعالم التقليدي ومحاوالتها الدائمة الحتكاره وتدجينه. 
و�شط حالة الت�شييق التي الزمت الن�شاطات المدنية، كان الوحيد الذي ك�شر طوق 
ال  المدني  الن�شاط  مكونات  من  اأ�شا�شيًا  مكونًا  فاأ�شبح  االإلكتروني  االإعالم  هو  العزلة 
الن�شوية،  بالمواقع  المتمثلة  الن�شوية  الحركة  اإعالم  وباالأخ�س  عنه،  اال�شتغناء  يمكن 
فهي التعبير الوحيد الناجي من �شلطة الحجب والمنع، بفعل اعتمادها �شعارات التنمية 
االجتماعية وتمكين المراأة. وياأتي تناولها في هذه الدرا�شة نتيجة للدور الذي لعبته في 
فتح اآفاق جديدة اأمام ق�شية حقوق المراأة في �شورية، من خالل حالة الحوار المجتمعي 
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التنموي  الطابع  ذات  الق�شايا  طرح  في  ال�شريك  دور  لعب  اإلى  خالله  من  �شعت  الذي 
وك�شر ا�شتئثار االإعالم الر�شمي بها. 

لقد عزز وجود هذه المواقع في �شورية من ينادون بمجتمع مدني مفتوح ال ي�شتغل 
التوعية االجتماعية والم�شاواة وتمكين  واإنما يعتبر ق�شية  ال�شيا�شي وح�شب،  على الهم 
المراأة م�شائل من �شميم الن�شاط المدني، خا�شة مع احتدام الحوار حول م�شاألة التدرج 
في االإ�شالح، التي دارت اإثر بزوغ مكونات للمجتمع المدني في �شورية في عام 2000 مع 
تولي الرئي�س ب�شار االأ�شد الحكم في �شورية، وذلك عبر تراتبية محددة قدمت االإ�شالح 
ولم يالق  ال�شلطة  تبّنته  الطرح  ال�شيا�شي. هذا  االإ�شالح  واالجتماعي على  االقت�شادي 
فطالبوا  الفر�شة،  �شارعوا الغتنام  الذين  المدني،  المجتمع  ممثلي منظمات  قبواًل من 
االقت�شادي  لالإ�شالح  يتنكروا  اأن  دون  ال�شلطة،  طاولة  على  ال�شيا�شي  االإ�شالح  بو�شع 
منتدياتهم  بمنع  تكتف  لم  التي  ال�شلطة  نقمة  الحقًا  عليهم  جرَّ  ما  وهو  واالجتماعي. 
التي  االإلكترونية  المواقع  باإغالق  بل قامت  بارزين منهم،  اأع�شاء  واعتقال  وتجمعاتهم 

اأمنت لهم توا�شاًل مقبواًل مع النا�س وعّبرت عن برامجهم وتطلعاتهم. 

ظهور المواقع الإلكترونية
لم ت�شتمر فترة التقاط االأنفا�س اإال ب�شع �شنوات حتى بداأ المجتمع ال�شوري ي�شهد 
حراكًا م�شابهًا ولد من رحم التجربة االأولى، تمّثل بظهور جمعيات ولجان ن�شوية تما�شت 
مع طروحات االإ�شالح االجتماعي الذي غ�شت عنه ال�شلطة النظر، بو�شفه ال يتعار�س 
مع ما طرحته ال�شلطة نف�شها �شابقًا، فتاأ�ش�شت جمعيات ناأت بنف�شها عن ال�شاأن ال�شيا�شي 
اإلى ال�شاأن االجتماعي برفع �شعارات تمكين المراأة والمطالبة بحقوقها وتغيير القوانين 
على  ح�شل  من  ن�شيب  كان  اأخرى  ون�شطت  جمعيات  فت�شكلت  المراأة،  �شد  التمييزية 
ترخي�س منها �شئيل للغاية، في حين ا�شتفادت الجمعيات واللجان غير المرخ�شة من 
الهام�س الذي تركته الحكومة لهم في ممار�شة ن�شاطهم، االأمر الذي تطلب وجود مواكبة 
عليها  ي�شرف  االإلكترونية  المواقع  من  عدد  عن  اأثمر  الجمعيات  هذه  لن�شاط  اإعالمية 
الثرى  موقع مجلة  فكان  االأول،  بزوغه  اإبان  المدني  الن�شاط  واكبوا  واإعالميون  ن�شطاء 
www.thara-sy.com كاأول مجلة اإلكترونية تعنى بحقوق المراأة والطفل، تبعه مر�شد 

ن�شاء �شورية www.nesasy.org، كاأبرز موقعين ا�شتقطبا اأعدادًا كبيرة من المهتمين 
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والنا�شطين الم�شتغلين بق�شية حقوق المراأة والطفل، وقد امتازا بال�شدور المنتظم منذ 
اأنهما االأكثر �شهرة  اإلى  2005، لذلك �شنقوم بالتركيز على هذين الموقعين نظرًا  عام 
والت�شاقًا بواقع الحركة المدنية والن�شوية في البلد مقارنة بباقي المواقع التي اأطلقتها 
»ع�شتار  موقع  الحقة  فترة  وفي  المراأة«،  ق�شايا  لدعم  »معًا  كموقع  الجمعيات،  بع�س 

ال�شورية« الذي لم يكتب له اال�شتمرار. 
هوؤالء لم يذهبوا بعيدًا في طروحاتهم، بل بقوا في حالة تما�س مع مفاهيم المجتمع 
والعدالة  المدني  المجتمع  المراأة تالم�س ق�شايا  اأن ق�شية حقوق  اعتبار  المدني، على 
االجتماعية والم�شاركة ال�شيا�شية عمومًا. لكن هذا الن�شاط بقي محكومًا ب�شقف الهام�س 
الر�شمي الذي فر�س �شروطًا �شديدة على تاأ�شي�س جمعيات مدنية ون�شوية، اإذ كان يحظر 
اأو  المراأة  مثل حقوق  م�شميات ذات طابع حقوقي،  اأو  �شعارات  تحمل  تاأ�شي�س جمعيات 
تمكين المراأة، فانتقل اإلى التعابير ذات الطابع االجتماعي اأو التنموي الحقًا كالمبادرة 
المراأة«  »حقوق  مثل  مفردات  تزال  ال  اليوم  وحتى  المجتمعية،  التنمية  اأو  االجتماعية 
تواجه باالعترا�س من الجهة المانحة للترخي�س وهي وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل، 
من  االجتماعي،  العمل  يافطة  تحت  الت�شتر  اإلى  الجمعيات  بهذه  دفع  الذي  االأمر  وهو 
كانت  كذلك  االأ�شا�شية.  وحقوقها  بق�شاياها  المراأة  وعي  رفع  في  دورها  ممار�شة  اأجل 
م�شكلة الترخي�س عائقًا ال يزال يحد من فعالية هذه المواقع التي يمكن و�شفها باأنها 
اأبناء غير �شرعيين ال تعترف بهم وزارة االإعالم، واإنما تكتفي باتباع �شيا�شة غ�س النظر 
عنهم. وريثما تقوم الوزارة باإ�شدار قانون لالإعالم االإلكتروني ينظم عمل هذه المواقع، 
تبقى هذه المواقع في المنطقة الرمادية، فال هي مرخ�شة حتى تتمكن من الو�شول اإلى 

م�شادر معلوماتها ب�شال�شة، وال هي ممنوعة فيتم اإغالقها وطّي �شفحتها نهائيًا. 
هذا االأمر اأدى اإلى تقل�س الن�شاط االجتماعي اإلى حد بعيد، فالمحرك االأول لهذا 
اإلى  والنفاذ  االأر�س  على  عملها  ممار�شة  على  قدرتها  هو  معروف،  هو  كما  الن�شاط، 
�شرائحها الم�شتهدفة، االأمر الذي ال يزال بعيدًا حتى اليوم، وتاليًا اأثر ذلك في طبيعة 
جاز  اإذا  ـــ  الن�شوية  االإلكترونية  بالمواقع  يفتر�س  الذي  والتوعوي  االإعالمي  الن�شاط 

التعبير ـــ اأن تمار�شه في اإطار دعمها للهدف الذي ن�شاأت من اأجله. 
في الوقت عينه كان االإعالم الر�شمي يتعامل مع الق�شايا الحقوقية الن�شوية بطريقة 
مختلفة تقترب من اإ�شفاء ال�شيغة التقليدية على كل ما يتم اإنجازه، فعلى �شبيل المثال، 
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عندما تم ال�شماح للمراأة بتوريث راتبها بعد وفاتها، تم الترويج للقرار الجديد على اأنه 
مكرمة اأكثر من كونه حقًا طبيعيًا للمراأة على اعتبارها مواطنة �شورية. 

لكن االأمر كان مختلفًا بالن�شبة للمواقع الن�شوية التي تعاملت مع هذه الم�شاألة الحقًا 
للقاعدة.  القمة  �شيا�شي من  اأو عطاء  ولي�س مجرد منحة  للمراأة،  اأ�شياًل  بو�شفها حقًا 
ويمكن القول اإن اآفاقًا جديدة فتحت اأمام مختلف الق�شايا المماثلة، فقد تولدت مفاهيم 
ظلت  التي  التقليدية  االأنماط  ُك�شرت  عندما  �شبق،  عما  مختلفة  تعاٍط  وطريقة  جديدة 
متبعة لفترات طويلة في االإعالم الر�شمي، خا�شة فيما يتعلق بق�شايا التمييز القانوني 
واالجتماعي �شد المراأة كالعنف المنزلي وجرائم ال�شرف والزواج المبكر، واالغت�شاب 
و�شواها،  المدني،  والزواج  الجن�شية،  القربى، وحق منح  و�شفاح  الجن�شية  واالعتداءات 
وهي من الم�شائل التي كانت ت�شنف تحت خانة المكروهات، اإن لم نقل المحرمات على 

االإعالم الر�شمي. 

ا�شتقطاب النا�شطات والمثقفين والكتاب
من جهة اأخرى كانت الفر�شة متاحة للعديد من النا�شطات والم�شتغالت في ال�شاأن 
العام من اأجل النفاذ اإلى بيئة االإعالم والراأي العام عبر الحيز الذي اأتاحته هذه المواقع 
خالله  من  الذي  وال�شبيل  المتنف�س  فيها  وجدن  ال�شيدات  هوؤالء  اأ�شا�شي،  ب�شكل  لهن 
يمكن لهن تدعيم ن�شاطاتهن االجتماعية، واأكثر من ذلك فقد �شكلن الرافع االأ�شا�شي 
درا�شاتهن  ن�شر  خالل  من  ال�شحيحة،  ال�شكة  على  وو�شعها  المواقع  هذه  اأر�شى  الذي 
واأبحاثهن الفردية التي كانت ول�شنوات تبحث عن منبر محلي لم يكن متاحًا فيما م�شى، 
فظهرت على �شفحات هذه المواقع الن�شوية درا�شات ومقاالت واأبحاث غاية في االأهمية، 
�شخ�شت الواقع ال�شوري و�شرحته قانونيًا واجتماعيًا واقت�شاديًا، وجهدت في و�شع حلول 
ومقترحات للخروج من حالة الركود التي حكمت حقوق المراأة لعقود طويلة، فاأنزلتها 
عن الرف وو�شعتها على الطاولة، االأمر الذي لم يكن ليتم لوال وجود نوافذ للتعبير عن 
بّين �شريحة  وب�شكل  تفرز  بداأت  التي  االإلكترونية  المواقع  تمثلت في وجود  االأفكار  هذه 
وا�شعة من القراء غير العبثيين الذين كانوا ولفترة طويلة في حالة تعط�س لهذا الف�شاء، 
والذين �شرعان ما انتقلوا في فترات الحقة من �شيغة المتلقي ال�شلبي اإلى حالة التفاعل 
نقل بع�شهم الحقًا من  التوا�شل، وهو ما  االإنترنت على  االإيجابي م�شتفيدين من قدرة 

خانة القراء اإلى خانة الكّتاب. 



55 

النا�شطات في الحقل الن�شوي لم يكنَّ الوحيدات، فهناك �شريحة وا�شعة من الكّتاب 
الغو�س  عن  عاجزين  باتوا  الذين  واالإعالميين  والحقوقيين  واالأكاديميين  والمثقفين 
محليًا في غمار ق�شايا المجتمع المدني ب�شكل مبا�شر، وذلك للتبعات االأمنية التي يمكن 
الجديد  الواقع  هذا  في  باأنف�شهم  يزجوا  اأن  فاختاروا  الغو�س،  هذا  عليهم  يجرها  اأن 
لالإعالم المجتمعي المدني النا�شئ الذي كان يتلطى بحقوق المراأة، ويوؤمن لهم نفاذًا 
ـــ كان  االإلكتروني  الن�شوي  االإعالم  اأي  ـــ  اأنه  الجوهرية، خا�شة  اإلى ق�شاياهم  محدودًا 
اإعالمًا خاليًا من »البلهار�شيا« التي اأنهكت االإعالم الر�شمي وعّقمته. هوؤالء وجدوا في 
المواقع االإلكترونية �شبياًل للتعبير عن ا�شتمراريتهم وعدم قبولهم للموات، فاأغنوا تجربة 
المتراكمة وم�شاهماتهم، في مقاالت ودرا�شات  الن�شوية بخبراتهم  االإلكترونية  المواقع 

�شّبت في �شالح ق�شية حقوق المراأة. 

اللتزام بالمعايير والتفاقيات الدولية 
الخا�شة  ا�شتراتيجياتها  و�شع  في  االإلكترونية  المواقع  نجحت  عينه  الوقت  في 
م�شادقة  هذا  على  �شاعد  المراأة،  لحقوق  الناظمة  الدولية  المعايير  مع  المتوافقة 
 »CEDAW« الحكومة ال�شورية على اتفاقية مناه�شة جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة
في عام 2002، فتم ن�شر تر�شانة من االتفاقيات الدولية الخا�شة بالمراأة والطفل على 
التي  والتحفظات  المراأة،  التمييز �شد  اأ�شكال  الق�شاء على جميع  كاتفاقية  �شفحاتها، 
ال�شيا�شية  الحقوق  واتفاقيات  الطفل  حقوق  واتفاقية  عليها،  ال�شورية  الحكومة  اأبدتها 
للمراأة والبروتوكوالت االختيارية واتفاقيات حماية الطفولة والعمل المنزلي والعمل الليلي 
والحد االأدنى للزواج، والحق في التنمية، واالإعالنات المتعلقة ب�شان الق�شاء على العنف 
�شد المراأة وحماية الن�شاء واالأطفال في حال الطوارئ والنزاعات الم�شلحة واالتفاقيات 
اال�شتخدام  مجال  في  التمييز  وعدم  االأجر،  في  والعامالت  العمال  بم�شاواة  الخا�شة 
والمهنة، وكل االأطر المتعلقة بتكافوؤ الفر�س واالأ�شخا�س ذوي االإعاقة، واتفاقيات حظر 
االتجار باالأ�شخا�س وا�شتغالل دعارة الغير، وكذلك الوثائق الخا�شة بالموؤتمرات الدولية 

حول المراأة، اإ�شافة اإلى تقارير التنمية الب�شرية المتتالية.

موقف التيارات الدينية المحافظة
للتيارات  َيُرق  لم  بداأ ير�شي مفاهيم ومعايير دولية مدنية  الذي  الن�شاط  لكن هذا 
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الدينية المحافظة التي لديها موقف م�شبق من االتفاقيات الدولية، فبداأت هذه التيارات 
الحقل  في  نا�شطات  تكفير  الفترة  و�شهدت  عليها،  وللقائمين  المواقع  لهذه  التهم  تكيل 
الن�شوي عالنية، فقط لمواقف عبرن فيها عن مواقف تجاه ق�شايا مثل الحجاب والزواج 

المدني والوالية والو�شايا التي تكبل المراأة ال�شورية وتحد من حريتها. 
لهدم  ت�شعى  غربية  اأجندة  باتباع  واتهامها  المواقع  هذه  ل�شمعة  المتعمد  الت�شويه 
اأخالق المجتمع ون�شر القيم الغربية والزواج المدني وحقوق المثليين والحرية الجن�شية 
المطلقة، تم الترويج له وكاأنه �شراع بين الدين والعلمانية، من اأجل ك�شب دعم المتدينين 
للوقوف في وجه هذه المواقع ولعل قرار منع التعامل مع دار الن�شر اإيتانا بر�س13، التي 
ت�شدر عنها مجلة الثرى في عام 2006 هو دليل على الموقف العدائي للتيارات الدينية 
المت�شددة من اأية طروحات مدنية، فالدار كانت قد عقدت نهاية عام 2005 موؤتمرًا تحت 
عنوان »المراأة والتقاليد« وزعت خالله كتابًا يحمل عنوان »فلينزع الحجاب«، االأمر الذي 
جلب عليها نقمة التيار الديني الذي تمكن من ا�شت�شدار قرار ر�شمي يمنع على الدار 
التعامل مع اأي جهة حكومية، وهو ما اأجبر الدار التي تعتبر المجال المدني ميدان عملها 

الرئي�س من التوقف عن ممار�شة اأي ن�شاط ميداني. 
هذه المواجهة الخفية اأحيانًا والعلنية اأحيانًا اأخرى لم تمنع هذه المواقع االإلكترونية 
في  الدخول  تفادي  اأحيانًا  منها  تتطلب  كانت  واإن  االأ�شا�شية،  وظائفها  ممار�شة  من 
فيها  الخا�شرة  �شتكون  اأنها  يخ�شى  المت�شددة،  الدينية  التيارات  مع  مبا�شرة  مواجهات 
َيُحل  لم  لكن هذا  الطرفين،  بين  القوى  موازين  في  الكبير  التفاوت  واقع  اعتمادًا على 
مجال  في  للنا�شطين  و�شبكة  للمعلومات،  موثوقًا  م�شدرًا  المواقع  هذه  ت�شبح  اأن  دون 
حقوق المراأة والطفل، لي�س في �شورية وح�شب، واإنما في المنطقة العربية باأ�شرها. فعلى 
هذه  اأولويات  من  التجارب  هذه  ح�شيلة  نقل  على  العمل  كان  العربية  التجارب  �شعيد 
المواقع، نظرًا اإلى اأن المقاربات مع التجارب العربية هي االأكثر قبواًل على �شعيد الحال 
في �شورية، فكانت التجربة التون�شية، اإذ نالت مجلة االأحوال ال�شخ�شية التون�شية ن�شيبًا 
وا�شعًا من االهتمام والدرا�شة، وتم اال�شت�شهاد بها كقانون حي يمكن نقله اأو على االأقل 
وقانون  المغرب  في  االأ�شرة  مدونة  وكذلك  �شورية،  في  الت�شريعات  واقع  على  اإ�شقاطه 
العربية  الدول  بع�س  اأ�شدرتها  التي  المتقدمة  القوانين  الجزائري، عالوة على  االأ�شرة 

13- http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=21732
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فيما يتعلق بحق نقل جن�شية االأم المتزوجة من اأجنبي اإلى اأبنائها، وغيره من القوانين 
العربية المتقدمة على الحالة ال�شورية. 

العالقة مع موؤ�ش�شات المجتمع المدني والنخراط في العمل المدني
اأما على �شعيد العالقة مع منظمات المجتمع المدني اأو االأهلي، كما يجنح البع�س 
اأنواع الجمعيات بطريقة  الن�شوية مع مختلف  لت�شميته في �شورية، فقد تعاطت المواقع 
الر�شمي  االإعالم  في  معها  التعامل  يتم  كان  التي  الجمعيات،  هذه  عهدته  عما  مختلفة 
المدني  لدورها  تجاهل  في  فقط،  االإح�شان  مبداأ  على  قائمة  خيرية  جمعيات  بو�شفها 
واالجتماعي، ويمكن ر�شد مئات المواد االإعالمية حول جمعيات نا�شطة في مجال ذوي 
وجمعيات  ال�شجناء  ورعاية  والجانحين  االأحداث  ورعاية  والبيئة  الخا�شة  االحتياجات 

مكافحة االأمرا�س و�شواها. 
ومن الثابت اأن عمل المواقع االإلكترونية تجاوز العمل االإعالمي اإلى العمل المدني، 
وذلك من خالل �شبكة العالقات التي تم اإيجادها مع الجمعيات الم�شتغلة في حقل حقوق 
المراأة والطفل على وجه التحديد، وبات العمل االجتماعي للم�شتغلين فيها جزءًا ال يتجزاأ 
من طبيعة عملهم، بحيث بات يلحظ وب�شكل وا�شح مدى انخراط كادر هذه المواقع في 
مختلف الن�شاطات التي تقوم بها الجمعيات، �شواء التوعوية اأم الميدانية اأم الم�شاعدة 
العاجلة، ويمكن التذكير هنا باأن هناك اأعدادًا كبيرة من االأطفال وال�شيدات المعنفات 
اأو المهددات بالقتل تحت ذريعة ال�شرف، تمكنوا بف�شل توا�شلهم مع هذه المواقع من 
الح�شول على الحماية الكاملة، بف�شل الت�شبيك مع مالجئ حماية الن�شاء ودور االأيتام 

والجمعيات المختلفة. 
هذه العالقات تجاوزت الوظيفة االإعالمية، وعلى �شبيل المثال ت�شارك مجلة الثرى 
في اجتماعات »تجمع �شوريات«، وهو تجمع لعدد كبير من الجمعيات االأهلية المرخ�شة 
وغير المرخ�شة التي ت�شتغل بحقوق المراأة، بحيث تقوم المجلة بتغطية جميع فعاليات 
اإنجاز  على  ت�شاعده  التي  والمراجع  الوثائق  من  بالكثير  وتمده  اإعالميًا،  التجمع  هذا 
ور�شة  م�شير،  تجمع،  )محا�شرة،  ن�شوي  مدني  ن�شاط  اأي  يخلو  يكاد  ال  كذلك  اأعماله، 
عمل...( من م�شاركين من هذه المواقع، خ�شو�شًا من فئة ال�شباب المتطوعين الذين 
ي�شكلون عماد هذه المواقع، والذين �شاعدت هذه المواقع على تنمية م�شتوى الوعي العام 
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لديهم عندما وفرت لهم ف�شاءًا حقيقيًا لممار�شة ن�شاطاتهم وتنمية قدراتهم االإعالمية، 
وح�ّشنت من فهمهم للواقع االجتماعي والمدني الذي يعي�شونه، ويمكن القول اإن اأعدادًا 
االإعالمي في جهات  العمل  المواقع نحو  انطلقوا من هذه  وال�شبان  ال�شابات  كبيرة من 
متعددة، بعد اكت�شابهم للح�شا�شية المطلوبة تجاه ق�شايا حقوق المراأة والطفل والمجتمع 
المدني عمومًا، �شاعدهم في ذلك الحيز الذي اأفردته لهم هذه المواقع من اأجل طرح 

ق�شاياهم وم�شكالتهم. 

العالقة مع الموؤ�ش�شات الر�شمية
المراأة  ب�شوؤون  المخت�شة  الحكومية  للجهات  بالن�شبة  الممكن،  من  يعد  لم  اأي�شًا 
واالأ�شرة في �شورية وهما االتحاد الن�شائي العام والهيئة ال�شورية ل�شوؤون االأ�شرة، تجاهل 
وجود هذه المواقع التي ثبتت وجودها ك�شريك مدني م�شتقل ال يخ�شع الإرادتها، بل غالبًا 
ما تعتبرها �شوكة في خ�شرها تذكرها دائمًا بم�شوؤولياتها وعثراتها، حتى يمكن القول 
اإن هذه المواقع باتت تلعب دور المراقب المدني على ن�شاطات واأعمال هذه الهيئات. جاء 
ال�شورية  الهيئة  في افتتاحية مر�شد ن�شاء �شورية بعنوان14: هل حان وقت تعليق »نعوة« 
ل�شوؤون االأ�شرة؟! بتاريخ 11-5-2010: »خالل ثمانية اأ�شهر تمكنت الهيئة ال�شورية ل�شوؤون 
االأ�شرة من تحويل مقرها اإلى مركز يعج بذوي وذوات الم�شالح ممن »اأملي« وجودهم/ن 
نادرة  قلة  اإال  ال�شورية،  االأ�شرة  على  يحر�س  ممن  اأحد  فيها  يعد  ولم  وذاك!  هذا  من 

محا�شرة وتكاد تكون بال عمل!«
وجاء في افتتاحية مجلة الثرى بتاريخ 13-4-2009 تحت عنوان15: هل يخرج االتحاد 
الن�شائي العام من عنق الزجاجة؟: »ظلَّ االتحاد الن�شائي ل�شنوات طويلة مك�شر ع�شا 
اأربعة  من  اأكثر  قبل  تاأ�ش�س  الذي  فاالتحاد  �شورية.  في  المراأة  بحقوق  المطالبين  لكل 
عقود، ف�شل في اإحداث تغيير حقيقي على و�شع المراأة ال�شورية، بخالف ما يعتقده من 
هم في داخل االتحاد نف�شه. وكي ال نح�شر حديثنا عن الجانب القانوني الذي لم تكن 
اأخواتنا في االتحاد حتى زمن قريب يعتبرنه ميدانًا لعملهن، كان الف�شل باديًا في جوانب 

اأخرى ال بدَّ اأنهن غير قادرات على التن�شل منها«.
الهيئات  هذه  لعمل  االإيجابي  الجانب  تغفل  لم  الن�شوية  االإلكترونية  المواقع  اأن  اإال 

14- http://nesasy.org/content/view/9005 /110/
15- http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=802
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عندما يتوفر وهي تقوم بتغطية ن�شاطاتها جنبًا اإلى جنب مع ن�شاط الموؤ�ش�شات المدنية، 
كالدرا�شة  الحكومية،  الجهات  هذه  عن  ت�شدر  التي  والدرا�شات  التقارير  كل  وتن�شر 
2005 حول العنف �شد المراأة في �شورية،  التي اأعدها االتحاد العام الن�شائي في عام 
ــ بيجين + 15« الذي اأعدته الهيئة ال�شورية  و»التقرير الوطني للجمهورية العربية ال�شوريةـ 

ل�شوؤون االأ�شرة في عام 2009، و�شواه. 

حمالت مدنية
اأبرز ن�شاطات هذه المواقع، فللمرة االأولى �شهدت  المتطوعون ال�شباب كانوا عماد 
�شورية اإطالق حمالت مدنية لمخاطبة المجتمع ال�شوري تجاه ق�شايا في غاية الح�شا�شية 
لم تكن لترى النور من قبل، كحملة جرائم ال�شرف، وحملة قانون الجن�شية، وحملة اأطفال 
في خطر، التي ُتّوجت بحملة مناه�شة الم�شودات المتتالية لقانون االأحوال ال�شخ�شية.. 
يمكن  فئات  اإلى  و�شل  حقيقي  مدني  حراك  خلق  في  الحمالت  هذه  نجحت  فلقد 
و�شفها بالمغّيبة من اأجل رفع م�شتوى الوعي لديها تجاه ق�شايا ظلت لفترة طويلة بعيدة 
عن ال�شوء، وبف�شل جهود الم�شاركات والم�شاركين في هذه الحمالت، تم اإحداث تبدل 
جملة  عن  الغطاء  رفع  وتم  والطفل،  المراأة  ق�شية  ل�شالح  الجمعي  الموقف  في  نوعي 
لنمط من  واأر�شت  ال�شوري  المجتمع  التي هيمنت على  الخاطئة  والمواقف  الممار�شات 
ال�شلوكيات الذكورية المقيتة. ففي حملة جرائم ال�شرف نجح موقع مر�شد ن�شاء �شورية 
وموقع مجلة الثرى، وبف�شل تكاتف عدد كبير من المواقع االإلكترونية معهما، من اإطالق 
الم�شت�شرية، ومنذ بداية الحملة في عام  المطالبة بوقف هذه الجرائم  اأجل  حملة من 
2005 حتى االآن، تم ر�شد مئات جرائم ال�شرف، واأزيح النقاب عن اآالف الجرائم التي 
الجرائم  من  النوع  هذا  معار�شي  من  العديد  وجد  فقد  ب�شمت،  الما�شي  في  ارتكبت 
التي  والدرا�شات  المقاالت  اآالف  فظهرت  مواقفهم،  عن  بالتعبير  لهم  �شانحة  الفر�شة 
عّبر اأ�شحابها عن رف�شهم للقتل بذريعة ال�شرف، مما مهد لرفع الغطاء االجتماعي الذي 
للنا�س في  المدني  الوعي  اأثر في  ما  الجرائم، وهو  الدين عن هذه  يت�شتر تحت عباءة 
ال�شارع وخلَق راأيًا عامًا مناه�شًا، االأمر الذي اأثر في بنية الموؤ�ش�شة الر�شمية التي وجدت 
نف�شها اأمام م�شوؤولياتها، فاأقدمت الهيئة ال�شورية ل�شوؤون االأ�شرة في عام 2008 على عقد 
المواقع  اأطلقتها  التي  الحملة  ا�شتفاد من  الذي  ال�شرف،  الوطني حول جرائم  الملتقى 
االإلكترونية، فاأثمر عن المر�شوم رقم 37 للعام 2009 الذي عدلت بموجبه المادة 548 
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من قانون العقوبات ورفعت الحد االأدنى لعقوبة القاتل في مثل هذا النوع من الجرائم 
اإلى �شنتين كحد اأدنى16. 

المدني  الحراك  حالة  هو  الحملة  هذه  في  عنده  التوقف  يمكن  ما  اأبرز  من  ولعل 
اإذ بداأت مجموعات منهم بالتحرك ميدانيًا للح�شول  اأوجدته لدى فئة ال�شباب،  الذي 
على توقيعات مناه�شة لهذه الجرائم، نظمت في عري�شة �شمت تاأييد اآالف ال�شوريين 
التوا�شل  لهم حراكهم هذا  اأمن  القرار، كما  اإلى �شناع  توجيهها الحقًا  وتم  للعري�شة، 
االجتماعي  للبعد  االإلكترونية  المواقع  تفّهم  تعزيز  في  �شاهم  مما  النا�س،  مع  المبا�شر 
لمخاطبة  جدية  ومفاهيم  جديدة  اأبوابًا  فتح  الذي  االأمر  ال�شرف،  جرائم  من  للموقف 
التيارات  باتجاه  اأي�شًا  دفع  ما  وهو  منها،  الحد  اأجل  من  الجرائم  هذه  حول  النا�س 
االإ�شالمية المعتدلة اأو التجديديين، الذين عملوا على اإبعاد ال�شبهة عن الدين االإ�شالمي 
ون�شرته  حب�س  محمد  الدكتور  االإ�شالمي  النائب  كتب  الجرائم.  هذه  لمرتكبي  كغطاء 
المواقع الن�شوية17: »اإن ارتكاب القتل با�شم جرائم ال�شرف هو منطق مرفو�س اإ�شالميًا 
اأدنى مبالغة فاإن هذه العادة مخالفة لل�شريعة  اآلة الفقه االإ�شالمي واأ�شوله. ودون  وفق 

ب�شكل تام في ثالث حاالت، كل واحدة منها تعد من اأكبر الكبائر في ال�شريعة«.

الهوية المدنية
المدنية  الهوية  تثبيت  في  المعتدلة  االإ�شالمية  التيارات  على  االنفتاح  نجح  لقد 
التي ترف�س مبداأ االإق�شاء واالإبعاد وتعتبر المواطنة وحق التعبير واإبداء الراأي م�شاألة 
اأ�شا�شية في عملها، وحتى االآراء المعار�شة وجدت طريقها اإلى هذه المواقع، التي كانت 
ومن  المواقع  هذه  عمل  من  المت�شددة  الدينية  التيارات  موقف  عن  تعبيرًا  مجملها  في 

حملة جرائم ال�شرف على وجه التحديد.
لكن هذه الت�شاركية التي نادت بها المواقع الن�شوية ظلت حكرًا عليها، فلم ُيَرد لها اأن 
ت�شاهم كمواقع اأو كنا�شطين في ر�شم ال�شيا�شات الت�شريعية التي توؤطر للحياة االجتماعية 
من  الوزراء،  رئي�س مجل�س  بقرار من  �شرية  لجنة  ت�شكلت   2007 عام  ففي  �شورية،  في 
اأجل و�شع م�شودة لقانون االأحوال ال�شخ�شية ال�شوري، وكانت هذه اللجنة موؤلفة من لون 

16- http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=965
17- http://swoforum.nesasy.org/index.php?topic=2901.0;prev_next=prev
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طوائف  ال�شوري،  المجتمع  اأطياف  باقي  وا�شتبعدت  المت�شدد،  الديني  التيار  هو  واحد 
واأقليات ون�شاء، وخرجت في عام 2009 بقانون اأقل ما يمكن و�شفه باأنه ظالمي وتفتيتي 
فيما  المدنية  المحاكم  تعطيل  به  اأريد  لل�شوريين، عندما  المدنية  الحياة  باإنهاء  وكفيل 
وروحية  �شرعية  بمحاكم  ال�شوريين  المواطنين  كل  واإلحاق  ال�شخ�شية  باالأحوال  يتعلق 
ومذهبية. وهذا ما مهد الطريق الإطالق حملة جديدة لمناه�شة هذه الم�شودة، فكانت 
اأ�شرة ع�شري  بقانون  الحملة  ونادت  ال�شخ�شية،  االأحوال  قانون  م�شروع  اإ�شقاط  حملة 

مدني لجميع ال�شوريين. 
منظمات  قبل  من  الم�شروع  كهذا  عتي  قانون  م�شروع  اإ�شقاط  يتم  االأولى  وللمرة 
منعته  ر�شمية  �شمنية  بقرارات  الر�شمي  االإعالم  تغييب  بعد  وحدها،  المدني  المجتمع 
من التعاطي مع هذه الم�شودة، فخالل ثالثة اأ�شهر نجح االإعالم االإلكتروني، يمثله ب�شكل 
رئي�س موقعا الثرى ون�شاء �شورية اإ�شافة اإلى مواقع �شريكة اأخرى، في ح�شد اأعداد كبيرة 
من المثقفين والقانونيين والنا�شطين الذين با�شروا من هذه المواقع حملة مدنية حقيقية 
اأثمرت عن اإنهاء هذا الم�شروع، واالإعالن ر�شميًا عن وقف العمل به، وكانت الح�شيلة 
نحو 700 مادة اإعالمية تتراوح بين المقالة والدرا�شة والبحث القانوني. لكن هذا لم يمنع 
من ظهور م�شروع جديد لقانون االأحوال ال�شخ�شية قبل نهاية عام 2009 كان الهدف من 
اأ�شرة مدني ع�شري، االأمر الذي ا�شتدعى من هذه  اأي قانون  ورائه قطع الطريق على 
ت�شامن  بف�شل  الحقًا  تحقق  ما  وهو  الثانية،  الم�شودة  الإ�شقاط  العمل  موا�شلة  المواقع 
جهود النا�شطين والمثقفين الذي اأ�شدروا بيانًا وجهوه لل�شيد رئي�س الجمهورية ن�شرته 
مجلة الثرى بتاريخ 20-11-2009، وحمل عنوان18: »ال للعودة اإلى الوراء ونعم لع�شرنة 
لجنة  وت�شكيل  الجديد،  ال�شخ�شية  االأحوال  قانون  م�شودة  باإيقاف  فيه  القانون« طالبوا 
والثقافي ونا�شطين  المدني والحقوقي  المجتمع  موؤلفة من هيئات حكومية وهيئات من 
واأع�شاء يمثلون الطوائف الدينية كافة، وب�شكل معلن، وباإ�شراف الهيئة ال�شورية ل�شوؤون 

االأ�شرة، من اأجل العمل معًا على اإ�شدار قانون اأ�شرة وطني يلبي حاجات الع�شر. 
االنغالق  واأن�شار  المدنية  دعاة  بين  المعركة  لكن  اأي�شًا،  �شقط  الثاني  الم�شروع 
وبع�س  الدينية  والحلقات  كالجوامع  اأخرى  اأماكن  اإلى  انتقلت  واإنما  تنته،  لم  والتقوقع 
المنتديات االإعالمية ذات الطابع االإ�شالمي التي �شبت جام غ�شبها على من اأ�شمتهم 

18- http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=1206
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الثرى  مجلة  افتتاحية  في  جاء  بها.  ينادون  التي  الدولية  االتفاقيات  وعلى  بالعلمانيين 
19: »نعتقد اأن الم�شي في ت�شوير اتفاقية ال�شيداو على اأنها 

العدد 232 تاريخ 2010-5-8 
خطر داهم يهدد ال�شوريين في حياتهم واأخالقهم ودينهم هي م�شاألة �شخيفة ت�شورنا 
كمجوعة من ال�شاذجين غير القادرين على المحافظة على اأي خ�شو�شية اأمام اتفاقية 
دولية اإن�شانية«. وت�شيف االفتتاحية: »ن�شتغرب عندما ن�شتمع اإلى اإحدى الخطب الرنانة 
موقعه  على  من�شورة  له  خطبة  في  النابل�شي  راتب  ال�شيخ  كقول  االتفاقية،  تقريع  في 
اأن  اإلى  ولكن بحاجة  امراأة،  واإلى حقوق  اتفاقيات  اإلى  ل�شنا بحاجة  »نحن  االإلكتروني: 
ال�شيخ  وقول  االتفاقيات«!!  هذه  كل  عن  ن�شتغني  وعندئذ  العظيم،  االإ�شالم  هذا  نفهم 
اأ�شامة الرفاعي: »يجب علينا اإ�شدار قرار �شيا�شي بعدم رفع هذه التحفظات ب�شبب وجود 
لل�شغط  المدني  المجتمع  بع�س جمعيات  في  المجتمع وخا�شة  في  وقوي  نا�شط  حراك 

على الحكومات اأن ترفع هذه التحفظات««. 
بع�س  على  نلحظه  اأن  يمكن  اإعالمي  عمل  اأي�شًا  تبعه  الجوامع  �شعيد  على  العمل 
المواقع االإلكترونية ذات الطابع االإ�شالمي، ومنها اإطالق منتدى خا�س لمناق�شة قانون 
المدنية جاء  لدعاة  والتهديدات  التهم  فيه كيل  تم  اإ�شالمي  ال�شخ�شية بطابع  االأحوال 
المدني20:  القانون  اأن�شار  من  المحامين  اأحد  مداخلة  على  ردًا  المذكور  المنتدى  في 

»انتبه... اأنت والذين ِمن وراِئك تلعبون بالنار«!
االأمر الذي ا�شتدعى تاأ�شي�س منتدى خا�س بقانون االأحوال ال�شخ�شية اأطلقته مجلة 
الثرى، كان الغر�س من ورائه توفير مكان مالئم لمناق�شة القانون بعيدًا عن التع�شب 
اإلى  والنزعات الفردية المت�شددة، بحيث يتمكن الجميع من مناق�شة القانون والتو�شل 
ماهية  القرار  �شناع  يدي  بين  وي�شع  ال�شورية  الخ�شو�شية  يراعي  مدني  اأ�شرة  قانون 

القانون الذي ترغب فيه الجمعيات الن�شوية والمدنية. 

الإنترنت واأزمة التوا�شل
ال يزال االإنترنت هو ال�شالح الوحيد في يد موؤ�ش�شات المجتمع المدني في �شورية، 
فهي ال تزال عاجزة عن الولوج اإلى و�شائل االإعالم االأخرى مطبوعة ومرئية وم�شموعة، 

19- http://www.thara-sy.com/thara/modules/news/article.php?storyid=1551
20- http://damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?s=cd96d765fffd02978ae7058573099

2d1&p=38352
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وهو ما ي�شعب من مهمتها في الو�شول اإلى الفئات المهم�شة والتي تعد االأكثر احتياجًا 
اإلى التوعية، ومع ندرة االأبحاث التي ت�شرح طبيعة فئة م�شتخدمي االإنترنت في �شورية 
الفئة  من  واحدًا  جانبًا  اإال  يمثلون  ال  اأنهم  بمعنى  ال�شباب،  فئة  من  اأنهم  الثابت  فمن 
الم�شتهدفة، في حين تبقى اآالف الن�شاء بعيدات عن التاأثر بالمحتوى الذي توفره هذه 
تتعلق  �شابقًا  �شرحناها  بعوامل  محكومة  الواقع  اأر�س  على  حركتها  اأن  كما  المواقع، 
الم�شاألة  هذه  اإيالء  على  المواقع  هذه  داأبت  لذلك  العمل،  وموافقات  التراخي�س  بمنح 
اهتمامًا خا�شًا، عندما باتت م�شاألة التوا�شل مع النا�س هاج�شًا حقيقيًا لها، فعملت على 
خلق حالة توا�شل اإ�شافية، عبر العالقات ال�شخ�شية مع اأع�شاء نا�شطين في المجتمع 
كالمحامين الم�شتقلين واالأطباء وال�شخ�شيات االجتماعية بغية تو�شيع دائرة عملها، كي 
ال تبقى مقت�شرة على االأ�شخا�س القادرين على النفاذ اإلى ال�شبكة العنكبوتية، وقد القى 
هذا نجاحًا مقبواًل، اإذ رفدت هذه الم�شادر المحتوى االإلكتروني بالكثير من المعلومات 
التي لم يكن من الممكن الح�شول عليها عبر البريد االإلكتروني، وال �شيما فيما يتعلق 
بالن�شاء واالأطفال خا�شة المعنفات منهن اأو اللواتي يعانين من اأ�شكال التمييز واالأطفال 
المبا�شر  التوا�شل  على  المواقع  هذه  في  المتطوعون  يعمل  لذلك  للخطر.  المعر�شين 
االأولى  ال�شفحة  الثرى على  وموقع  �شورية  ن�شاء  موقع  ين�شر  كما  واالأطفال،  الن�شاء  مع 
اأرقام الخط ال�شاخن الذي يمّكن الن�شاء من التوا�شل مع مركز مخت�س للدعم النف�شي 
وال�شحي للن�شاء المعنفات. وبهذا تمكنت ع�شرات الن�شاء من التوا�شل مع هذا المركز 
والح�شول على الدعم والحماية التي يحتجنها، كما اأطلقت مجلة الثرى حملة »اأطفال في 
خطر«21، وهي حملة وطنية خ�ش�شت للتبليغ عن اأي انتهاك يقع �شد الطفولة في �شورية 
وتوجيهها نحو الجمعيات �شاحبة العالقة، كما نالت حملة »جن�شيتي حق لي والأوالدي«22 
التي  ال�شوريات  الن�شاء  رابطة  خالله  من  دعمت  المواقع  هذه  عمل  من  كبيرًا  اهتمامًا 

اأطلقت هذه الحملة من اأجل تمكين المراأة ال�شورية من هذا الحق. 
والقوانين،  النا�س  بين  الفجوة  ردم  على  العمل  مع  بالتوازي  يتم  كان  العمل  هذا 
فهناك حالة جهل �شبه مطلق بالقوانين وهو ما يولد اإ�شكاالت كبيرة لدى النا�س، لذلك 
توجيه  يمكن  بحيث  للقراء  مجانية  قانونية  ا�شت�شارات  توفير  على  المواقع  هذه  عملت 
القانونية المالئمة عبر خبراء ومحامين متطوعين، كما وفرت  اإلى الطرق  االأ�شخا�س 
21- www.cid-sy.org
22- http://nesasy.org/content/category/53 /110 /179/
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هذه المواقع مكتبات قانونية �شخمة ن�شرت فيها معظم القوانين ال�شورية المعمول بها 
والتعديالت التي تطراأ عليها، كما تن�شر جميع المرا�شيم والقرارات الر�شمية التي تتعلق 
بال�شاأن االجتماعي، عالوة على ن�شرها لجميع م�شاريع القوانين المعدة من قبل الحكومة 
المواقع  هذه  اإن  القول  ويمكن  القراء،  متناول  في  لتكون  المدني  المجتمع  وموؤ�ش�شات 
�شاهمت في رفع �شوية الثقافة القانونية للنا�س عندما عملت على ك�شف التمييز وطالبت 
بتغيير وتعديل القوانين المعمول بها. جاء في افتتاحية مجلة الثرى بتاريخ 2010-2-13 

تعليقًا على م�شودة قانون الجمعيات:
»اإن فتح الباب اأمام قانون جديد للجمعيات والموؤ�ش�شات غير الحكومية هو م�شاألة 
في غاية االأهمية كونه مطلب ملح للنهو�س بواقع العمل المدني في البالد، فهو يالم�س 
محظورات كثيرة ظلت ولفترة طويلة تربط عمل الجمعيات االأهلية باالأجهزة الرقابية، 

االأمر الذي حال دون اأن تاأخذ هذه الجمعيات دورها كاماًل«.
اإذًا، الدعوة من اأجل تعديل الت�شريعات كانت م�شاألة اأ�شا�شية، وجميع القوانين التي 
واالأحداث  والجن�شية  العقوبات  كقوانين  الطفل  اأو  المراأة  �شد  تمييزية  مواد  تت�شمن 
الطوارئ  قانون  باإلغاء  المطالبة  وكذلك  دوريًا،  عليه  العمل  يتم  مو�شوع  هو  و�شواها 
واإيجاد قانون اأحزاب يطلق الحياة ال�شيا�شية في البلد بقي م�شاألة حا�شرة على اأجندة 

هذه المواقع.
اأخيرًا يمكن القول اإن هذه المواقع نجحت في التاأ�شي�س لنواة حركة اجتماعية، كما 
اأطلقت حراكًا مدنيًا ناجحًا �شيكون من ال�شعب تخّيل هذه الحركة من دونه، فهي التي 
وفرت الحيز الم�شتقل عن �شلطة الدولة والذي من خالله تم توليد نقا�شات مدنية الأفراد 
عبروا عن مواقفهم واآرائهم واعترا�شاتهم اأحيانًا بمناخ يالم�س اأهداب الديمقراطية، 
مختلف  بين  التفاعل  دائرة  ات�شاع  ومن  لالآراء  وا�شع  طيف  من  فيها  يلحظ  ما  ولعل 
االتجاهات والتيارات الفكرية والدينية والعرقية هو تدليل على الدور المدني الذي قامت 
به، خا�شة اأنها قطعت الطريق على اأي مجموعة واحدة تدعي باأنها تمثل جميع الفئات، 
الروابط  بف�شل  تتطور  كي  الن�شوية  االجتماعية  الحركة  اأمام  الطريق  فتحت  اأنها  كما 
الحقيقية التي اأوجدتها بين مختلف المجموعات المدنية التي تتقا�شم االأفكار نف�شها في 

�شورية اأو في المنطقة العربية. 
لقد خلقت هذه المواقع محتوى اإن�شانيًا اجتماعيًا مدنيًا غير م�شبوق محليًا، مّكنها ـــ 
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حتى االآن ـــ من تفادي الدخول في تحدٍّ مبا�شر مع الدولة، ولكن ما لن تتمكن من تفاديه 
االإ�شالمية  الحركات  مع  �شديد  تناف�س  ولفترة طويلة في حالة  �شتبقى  اأنها  هو  ب�شهولة 

المت�شددة المعار�شة الأي �شكل من اأ�شكال الحياة المدنية بو�شفه تهديدًا لم�شالحها! 
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الفصل الرابع:

اجلمعيات اخلريية السورية يف مطلع القرن احلادي والعشرين
تاريخ وحقائق وأطر وحتديات

لورا رويز دي إلفريا

مقدمة
اإنها  اإذ  �شورية،  في  ن�شاطًا  الجمعيات  اأكثر  تزال،  وال  الخيرية،  الجمعيات  كانت 
ت�شكل 60 % من الجمعيات المعترف بها من قبل الدولة، اأي نحو 900 جمعية م�شرح بها 
من طرف وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل. هذه الجمعيات مرتبطة بتقاليد اإ�شالمية 
وم�شيحية را�شخة في المجتمع، وهي تعّبر عن مجتمع مدني ما زال ه�شًا ويعي�س عالقة 

معقدة مع ال�شلطة.
كما اأنها تلبي الكثير من حاجات ال�شكان ب�شكل فعلي، وال ي�شح القول باأي حال من 
االأحوال اإنها �شطحية اأو خالية من الم�شمون تكتفي بجمع االأموال من مانحين دوليين 
اأو من الدولة ال�شورية. بل اإن االأ�ش�س االأيديولوجية والتاريخية واالجتماعية وال�شيا�شية 
لهذه الجمعيات تقوم ب�شفة اأ�شا�شية على هيكل ديني و�شيا�شي وجغرافي مرتبط اأي�شًا 
بالمح�شوبية. كما اأن القطاع الخيري منق�شم وغير م�شّي�س يقدم خدمات اجتماعية، وهو 
ي�شكل مو�شوع درا�شة هام، ي�شتحق البحث والتحليل. غير اأن االأعمال التي تناولت هذا 
النوع من الجمعيات لي�شت بالكثيرة. لذا نقترح �شد جزء من هذه الفجوة من خالل هذا 

المقال.
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لقد �شهد ال�شياق الوطني تو�شعًا وتغّيرًا كبيرين في بع�س قطاعات المجتمع المدني. 
نموًا  االأخيرة  الع�شر  ال�شنوات  في  الجمعيات  كما عرفت  اأعلى«.  »من  التو�شع جاء  هذا 

كبيرًا.
وفي هذا االإطار كانت الجمعيات االإ�شالمية هي االأكثر انت�شارًا، غير اأن هذا الو�شع 
لي�س حكرًا على �شورية. فقد اأظهر العديد من االأبحاث العلمية اأن دواًل عدة في المنطقة 

ت�شهد اأي�شًا ازدهارًا كبيرًا للقطاع الخيري. 
ففي المملكة العربية ال�شعودية على �شبيل المثال، ازداد عدد الجمعيات الخيرية في 
اإطار »اال�شتراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر«. هذه اال�شتراتيجية، عو�شًا عن اأن توؤدي 
ها  بع�شَ يمول  خيرية  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  اإلى  انتهت  جديدة،  عامة  م�شاعدات  تقديم  اإلى 
الم�شتوى  على  اليوم  يحدث  ما  اأن  بنتهول  ويوؤكد جوناثان  المالكة23.  العائلة  من  اأفراد 
االإقليمي هو اأن »حتى اأ�شد المدافعين عن تدخل الدولة في ن�شاطات المجتمع اأ�شبحوا 

يعترفون ب�شرعية، بل ب�شرورة الدور المكّمل الذي يلعبه القطاع الخيري الخا�س«24.
من  االأولى  ال�شنوات  من  بدءًا  الخيرية  الم�شاريع  ت�شجع  الدولة  بداأت  �شورية  في 
تلبية حاجات  العامة عن  الموؤ�ش�شات  �شياق عجز  والع�شرين، وذلك في  الحادي  القرن 
ال�شكان بمفردها رغم زيادة الميزانية. هذه ال�شعوبات تتفاقم مع النمو ال�شكاني، ومع 
زيادة الطلب على الخدمات االجتماعية. وفي الخطاب الر�شمي لممثلي الدولة، يبدو اأن 
الجمعيات الخيرية اأ�شبحت جزءًا ال يتجزاأ من المجتمع االأهلي25 الذي يقبل به النظام، 
المجهود  في  للم�شاركة  مدعو  لل�شلطات  ب�شريك  اأ�شبه  الجمعيات  هذه  اأ�شبحت  وقد 

الوطني لتنمية البالد.
نجح  قمعي،  بعد  اأحيانًا  يتخللها  ومعقدة  م�شتمرة  تفاو�س  عمليات  خالل  ومن 
ليفر�شوا  ن�شبيًا،  منفتح  �شياق  من  اال�شتفادة  في  اليوم  االأهلي  المجتمع  في  الفاعلون 
 Amélie LE RENARD, «Pauvreté et Charité en Arabie Saoudite: la Famille royale, le لو رونار،  اأميلي   -23
المالكة  العائلة  ال�شعودية:  العربية  المملكة  في  الخيري  والعمل  )»الفقر   .«secteur privé et l’Etat Providence

والقطاع الخا�س ودولة الرفاه«(، مجلة Critique Internationale، العدد 41، 2008، �س138.
 Jonathan BENTHALL, «Islam et Charité institutionnelle. Doctrine, réalité et بنتهول،  جوناثان   -24
 interprétation», Blandine DESTREMAU, Agnès DEBOULET et François IRETON, Dynamiques de
la Pauvreté en Afrique du Nord et au Moyen Orient. )ديناميكيات الفقر في �شمال اأفريقيا وال�شرق االأو�شط(، 

باري�س 2004، دار ن�شر Karthala Urbana، �س183.
25- ثمة فرق بين المجتمع االأهلي الذي تعترف به الدولة والمجتمع المدني المكون من فاعلين اجتماعيين قد ي�شكلون 

نوعًا من اأنواع المعار�شة، وبالتالي فهم ممنوعون من ممار�شة ن�شاطاتهم في الف�شاء العام.
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اأو  اإن�شاء جمعيات جديدة  اإما من خالل  ا�شتراتيجياتهم االجتماعية والدينية وغيرها، 
من خالل تطوير جمعيات موجودة م�شبقًا. وتحاول الجمعيات الخيرية ال�شورية تجنب 
االآليات التي يفر�شها النظام البعثي. وقد نجحت بالفعل في خلق هام�س للتحرك خا�س 
بها، في اإطار نظام �شيا�شي طالما قيد حركتها. وبالتالي يمكن القول اإنها لي�شت مجرد 

اأدوات في يد النظام.
الخيرية  الجمعيات  فهم  في  ت�شاهم  اأدوات  عدة  تقديم  اإلى  المقال  هذا  ويهدف 
ال�شورية. لذا �شوف نتناول في ق�شم اأول تاريخ هذه الجمعيات، قبل االنتقال اإلى تحليل 
هذه الموؤ�ش�شات في مطلع القرن الحادي والع�شرين. وفي ق�شم ثالث �شنتطرق اإلى تحليل 
لهذا  ينبغي  التي  التحديات  �شنبّين  النهاية  وفي  الجماعي.  العمل  من  النوع  هذا  اأطر 

القطاع مواجهتها من اأجل بقائه في الم�شتقبل القريب.

لمحة تاريخية حول القطاع الخيري ال�شوري
امتداد  �شوى  ال�شورية  االأرا�شي  على  اليوم  المنت�شرة  الخيرية  الجمعيات  لي�شت 
ال�شيا�شي  بالتاريخ  مرتبط  تطورها  ولعل  العربية.  المجتمعات  كل  في  متجذرة  لتقاليد 
واالجتماعي للبالد وكذلك بجذور تمتد حتى الفترة العثمانية. اإذ راأت اأول جمعية خيرية 
اإ�شالمية النور في بالد ال�شام تحت ا�شم »المقا�شد« في عام 1878، وكانت قد تاأ�ش�شت 
اأول جمعية خيرية  اأن�شئت  في بيروت ولها فروع في عدة مدن �شورية. وقبلها كانت قد 

م�شيحية �شورية في عام 1863 وهي جمعية »�شان فن�شان دي بول«.
من  مختلفة  اأنحاء  في  اأخرى  خيرية  جمعيات  تاأ�ش�شت  الع�شرين  القرن  مطلع  في 
البالد. في دم�شق، نذكر على �شبيل المثال ال الح�شر، »جمعية االإ�شعاف الخيرية« التي 
تاأ�ش�شت عام 1907، وقد كانت موجهة اإلى االأيتام من �شن 6 اإلى 13 عامًا، وكانت تمّثل 
»�شان  االأرثوذك�شية  الجمعية  التربية، وكذلك  وزارة  درا�شيًا مدعومًا من  �شكنًا ومركزًا 
غريغوار« عام 1912 التي كانت ت�شتقبل االأيتام وتوؤهلهم وتقدم م�شاعدة مادية لالأكثر 
ت�شاعد  كانت  �شيعية  جمعية  وهي  االإ�شالمية،  االإح�شان«  »جمعية  اإلى  اإ�شافة  حرمانًا، 
االآن تدير مركز  والتي ما زالت حتى  الطائفة،  اإلى هذه  المنتمية  المتوا�شعة  العائالت 

تاأهيل مهني للن�شاء.
غير اأن ن�شيج الجمعيات ال�شورية لم يت�شكل اإال في ظل االنتداب الفرن�شي )1920 
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 ،1932 االإ�شالمي«  »التمدن  غرار  على  جمعيات  تاأ�ش�شت  الفترة  هذه  في   .)1946  -
يقول  وكما  وفكري.  ثقافي  بعد  اأي�شًا  لها  وكان  الخيري،  المجال  في  تن�شط  كانت  التي 
الجمعية كان جزءًا من حركة  »تاأ�شي�س هذه  فاإن  اأحمد معز الخطيب،  ال�شابق  رئي�شها 
اإ�شالمية انبثقت في منت�شف الع�شرينيات، وكانت نتيجة مبا�شرة لال�شتعمار  جمعيات 

الفرن�شي«26.
في هذه الفترة ظهرت جمعيات تحمل ر�شالة �شيا�شية في مواجهة الم�شتعمر الغربي. 
لكن هذه الظاهرة �شحبها اأي�شًا ميالد جمعيات اأخرى غير م�شّي�شة على غرار »الملجاأ 
اأ�ش�شتها  التي   ،1922 اأو جمعية »نقطة الحليب« في دم�شق   ،1920 االإ�شالمي« في حلب 
بالحليب  المحرومة  الفئات  من  الن�شاء  اإمداد  اإلى  تهدف  كانت  الن�شاء  من  مجموعة 
واالأربعينيات  الثالثينيات  �شنوات  في  اأي�شًا  ازدادت  ذلك  بموازاة  اأطفالهن.  الإر�شاع 
الجمعيات الم�شيحية، التي كانت على �شلة بموؤ�ش�شات دينية27. ومن بين هذه الجمعيات 
 ،1946 الخيري«  »الم�شتو�شف  اأو   ،1944 الخيرية«  الونديو�س  القدي�س  »جمعية  نجد 
الذي اأن�شئ في دم�شق القديمة، بمبادرة مجموعة من االأطباء الذين كانوا يودون تقديم 

الم�شاعدات الطبية المجانية لذوي الحاجة.
كانون  فبين  الخم�شينيات،  �شنوات  في  الخيرية  للجمعيات  الذهبي  الع�شر  وكان 
الثاني/ يناير 1952 وني�شان/ اأبريل 1954 ارتفع عدد الجمعيات الخيرية في البالد من 
28. هذا التو�شع هو نتيجة لظروف مواتية منها �شن ت�شريع اأكثر ليونة ووجود 

73 اإلى 203 

نظام اقت�شادي اأكثر ليبرالية وكذلك ظهور �شخ�شيات دينية بارزة29.
اأجل  اأن�شئت من   1953 ال�شريف«  النبوي  بع�س الجمعيات على غرار »دار الحديث 
تلبية حاجات المدار�س الدينية، غير اأن معظمها جمعيات تن�شط في نطاق �شيق وتكتفي 
بتوزيع م�شاعدات مادية مرة اأو عدة مرات في ال�شهر، على غرار »جمعية محيي الدين« 
تبقى  االأحيان  معظم  وفي  فح�شب.  ال�شالة  قبل  الجمعة  يوم  اأبوابها  تفتح  كانت  التي 
،«At-Tamaddun al Islami: passé et présent d’une association réformiste damascène» ،26- اأحمد معز الخطيب

 Islam en Syrie، االإ�شالم في �شورية، مجلة Maghreb-Machrek، �شتاء 2008 - 2009، العدد 198، �س80.
27- �شكينة بو خيمة، حركة الجمعيات في �شورية، في �شارة بن نفي�شة، �س80.

 Thomas PIERRET, «Les Oulémas syriens: la tradition comme ressource face aux défis du ،28- توما بييريه
changement social et de l’autoritarisme» POLS, Monde Musulman, Louvain La Neuve- Paris، الجامعة 

الكاثوليكية بلوفان، ومعهد العلوم ال�شيا�شية بباري�س، ر�شالة دكتوراة، �س342.
29- انظر المرجع ال�شابق.
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بموؤ�ش�شات  اإذن  يتعلق  االأمر  فيه.  اأ�ش�شت  الذي  الحي  بم�شجد  مرتبطة  الجمعيات  هذه 
اأبناء الحي الواحد، وهو ت�شامن مرتبط بدوره بنوع من  اأ�شا�شها الت�شامن بين  محلية 

المح�شوبية في اإعادة توزيع الثروات. 
وي�شكل ذلك الن�شاط �شمعة طيبة لكبار الحارة من اأعيان وزعماء االأحياء.

اأن يتطور كثيرًا بالمقارنة مع  والكثير من هذه الجمعيات ما زال يعمل اليوم، دون 
فترة اإن�شائه. وهي جمعيات ال تتفق تمامًا مع توجهات وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل. 

كما �شهد عقد الخم�شينيات ن�شاأة جمعيات تن�شط في مجال اأو�شع.
القطاع  تخ�س  االأولى  والتن�شيق،  للرقابة  اأداتان  ظهرت  التو�شع  هذا  اإطار  وفي 
الخا�س، والثانية القطاع العام. ونق�شد هنا اتحاد الجمعيات الخيرية في دم�شق 1957، 
ووزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل. هذه الوزارة، منذ تاأ�شي�شها، م�شوؤولة عن الجمعيات 
التي كانت في ال�شابق تخ�شع لوزارة الداخلية. وقد عملت الوزارة الجديدة على ت�شجيل 
الت�شاريح  منح  وعلى   ،1958 عام  قانون  بعد  وال�شيما  م�شبقًا  الموجودة  الجمعيات  كل 

للجمعيات الجديدة.
ومع و�شول حزب البعث اإلى ال�شلطة واإعالن قانون الطوارئ عام 1963 بداأت �شيطرة 
بمبادرات  ترحب  ال�شلطات  تعد  لم  ال�شياق  هذا  في  المدني30.  المجتمع  على  الدولة 
الجمعيات  ن�شيج  واأ�شبح  م�شادة.  �شلطة  تخلق  اأن  �شاأنها  من  كان  اإذ  المدني  المجتمع 
محا�شرًا بالمنظمات ال�شعبية التي اأن�شاأتها ال�شلطات كاأداة للمراقبة ولتعبئة المواطنين 

في الوقت نف�شه.
القليل من الجمعيات اأن�شئ في هذه الفترة، اإذ بلغت الرقابة اأق�شى م�شتوى لها في 
نهاية ال�شبعينيات ومطلع الثمانينيات، عندما اأ�شبحت المعار�شة االإ�شالمية تهدد نظام 
حافظ االأ�شد، وخير دليل على ذلك هو انخفا�س عدد الجمعيات الحا�شلة على ت�شاريح 

 .31
من 596 في عام 1962 اإلى 513 في عام 2000 

وقد اأدى رف�س ال�شلطات اإن�شاء جمعيات جديدة اإلى زيادة الجمعيات الم�شماة بغير 
الر�شمية، اأي جمعيات لم تعلن عن نف�شها لدى الوزارة وتعمل في الظل، اإما من خالل 

 Michel SEURAT, Les Populations, l’Etat et la société, in André Raymond, La Syrie �شورا،  مي�شيل   -30
d’Aujourd’hui، �شورية اليوم، دار ن�شر المركز الوطني للبحث العلمي، باري�س، 1980، �س122.

31- المكتب المركزي لالإح�شاء ـــ الجمهورية العربية ال�شورية.
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�شبكات غير ر�شمية مرتبطة ب�شخ�شيات معروفة، اأو بحماية موؤ�ش�شات دينية م�شيحية، 
اأو تحت مظلة جمعيات م�شجلة. وفي نهاية المطاف لم يعد مجال الجمعيات الخيرية 

ليزدهر من جديد �شوى في اأواخر عقد الت�شعينيات.

الجمعيات الخيرية في مطلع القرن الحادي والع�شرين
المرتبطة  ال�شيا�شات  عرفت   2000 عام  الرئا�شة  اإلى  االأ�شد  ب�شار  و�شول  مع 
بالجمعيات تغّيرًا كبيرًا. فرغم القيود التي فر�شت على الف�شاء العام، بعد اأن اأُجه�س 
»ربيع دم�شق« في عام 2001 لم يعد الو�شع اإلى ما كان عليه في حقبة حافظ االأ�شد. فمن 
ناحية تم ت�شهيل منح الت�شاريح، مما �شهل الو�شول اإلى مجال الجمعيات، ومن ناحية 
هاتين  عن  ونتج  الر�شمية.  غير  الجمعيات  ت�شجيل  بداأ   ،2004 عام  من  وبدءًا  اأخرى، 
ال�شيا�شتين زيادة عدد الجمعيات الم�شجلة الذي ارتفع من 513 في عام 2000 اإلى 1485 
في عام 2009، وفقًا لالإح�شائيات الر�شمية فاإن اأكثر من 900 جمعية جديدة ح�شلت 
على ت�شريح في اأقل من ع�شر �شنوات. في هذا ال�شياق، ارتفع عدد الجمعيات الخيرية 
ارتفاعًا غير م�شبوق. ومعظم هذه الموؤ�ش�شات الجديدة كان من الجمعيات غير الر�شمية 
التي �شجعت الدولة على ت�شجيلها. وطالما كانت هذه الجمعيات مهم�شة و�شرية، واأ�شبح 

لها و�شع قانوني �شليم في �شياق انفتاح ن�شبي.
بذلك، وبدءًا من �شنوات العقد االأول من القرن الجديد، انت�شرت الجمعيات الجديدة 
في المدن ال�شورية. ففي دم�شق ن�شطت جمعية »الرعاية ال�شحية الخيرية« 2005 بقوة. 
وفي ال�شنة نف�شها تاأ�ش�شت جمعية »�شباب الم�شتقبل الخيرية«. لكن االأكثر طموحًا من 
لجمع  جهوده  يكر�س  الم�شروع  هذا   .2006 النعمة«  »حفظ  م�شروع  كان  الجمعيات  بين 

المالب�س واالأدوية واالأثاث والغذاء الإعادة توزيعه على ذوي الحاجة. 
اأكبر عدد من الجمعيات مركزه في العا�شمة دم�شق، غير اأن بع�س الموؤ�ش�شات ن�شاأت 
الجمعيات �شيحة جديدة  تاأ�شي�س مثل هذه  فاأ�شبح  البالد.  اأخرى من  اأنحاء  اأي�شًا في 
الم�شاركة  اأرادوا  الذين  المقاولين،  وبع�س  التجار  �شغار  حتى  محاكاتها  الجميع  يريد 
في هذه الظاهرة. فاأ�شبحت �شخ�شيات مهمة كرامي مخلوف، رجل االأعمال وابن خال 
الرئي�س ي�شتثمر في هذا المجال. فاأن�شاأ مخلوف جمعية »الب�شتان« الخيرية في الالذقية، 

التي وقعت في غ�شون خم�س �شنوات عدة اتفاقيات تعاون مع وزارة ال�شحة ال�شورية.
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كما يت�شم القطاع الخيري بتنوع كبير لجهة مجاالت عمله. فاإ�شافة اإلى الن�شاطات 
الفئات  االأ�شر من  وم�شاعدة  وبالم�شنين  باالأيتام  التكفل  التقليدية، على غرار  الخيرية 
المحرومة وتقديم الخدمات ال�شحية وتمويل التعليم الديني، ثمة م�شاريع من نوع جديد 
اإدراج بعد تنموي. نذكر على �شبيل المثال ال الح�شر الم�شاعدات المقدمة  اإلى  ت�شعى 
لل�شباب من اأجل الزواج، اأو مكافحة البطالة من خالل دورات تدريب مهني، والق�شاء 
اأو  اأمية  التاأهيل في الحياة المهنية ودرو�س محو  الت�شول من خالل مراكز الإعادة  على 
بذلك  �شغيرة.  قرو�س  منح  وكذلك  المتعلمات،  غير  لالأمهات  المعلوماتية  في  درو�س 
نرى اأن الجمعيات الخيرية ت�شعى اإلى التاأقلم مع متطلبات ال�شاعة. واأ�شبحت الحدود 
عنها  وتنتج  ف�شيئًا  �شيئًا  تختلط  التنموية  والم�شاريع  الخيرية  االأعمال  بين  الفا�شلة 
يتطور  والعمل  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  �شغط  وتحت  البعدين.  بين  تجمع  موؤ�ش�شات 
الفقراء في  توزيعها على  واإعادة  المالية  الموارد  الموؤ�ش�شات من مجرد جمع  دور هذه 
من  عدد  يقول  تنوعًا،  واأكثر  متخ�ش�شة  ن�شاطات  لت�شبح  الحي  ذلك  اأو  الطائفة  هذه 
االأ�شخا�س الذين �شاألناهم، اإنها لم تعد: »تعطي ال�شمك للفقير الإطعامه يومًا، بل تعلمه 

كيف ي�شطاد«.
في الوقت نف�شه ات�شع مجال عمل الجمعيات التي لم تعد محلية تعمل في نطاق حي 
اأحيانًا  لها  ت�شمح  والعمل  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  اإن  بل  المدن.  بل على م�شتوى  ما، 
بالمقارنة  �شغيرة،  ولو  ثورة،  ي�شكل  الذي  االأمر  باأكمله.  اإقليم  في  ن�شاطاتها  بممار�شة 
في  ن�شاطاتها  ممار�شة  تريد  التي  الجمعيات  كانت  الما�شي  ففي  ال�شابقة.  الفترة  مع 
المدن م�شطرة اإلى ت�شجيل فروعها المختلفة كجمعيات م�شتقلة. وهو ما مّثل جزءًا من 
وم�شتقلة  بارزة  حركة  اأية  اأو  �شخ�شية  اأية  ظهور  منع  اإلى  الرامية  النظام  ا�شتراتيجية 

قادرة على ح�شد الجماهير.
لكن الجديد في دور الجمعيات ال يكمن في نطاق عملها اأو في نوع الن�شاطات التي 
تقوم بها فح�شب، بل في الحجم المتزايد للخدمات المقدمة والعدد المتزايد للمنتفعين 
اأي�شًا. على �شبيل المثال، كانت »جمعية االأن�شار« الخيرية تعمل في عام 2008 بميزانية 
�شنوية قدرها 120 مليون ليرة �شورية32، وكانت توظف هذه االأموال في ملجاأين ومعهد 
لدرا�شة ال�شريعة. اأما جمعية »حفظ النعمة« فقد وزعت في �شهر رم�شان من عام 2010 

Religious schools under review» -32«، مجلة Syria Today، كانون الثاني/ يناير 2009.
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الكبير  المقاول  مول  وقد  دم�شق.  في  المحرومة  لالأ�شر  يوميًا  وجبة  األف   22 من  اأكثر 
عثمان العائدي مطبخها الجديد بنحو 25 مليون ليرة �شورية. وفي ما يخ�س »�شندوق 
العافية« وهو م�شروع التحاد الجمعيات الخيرية في دم�شق، فقد �شهد تطورًا ملحوظًا، 
فازداد عدد المنتفعين من 536 في عام 1997 اإلى 4455 في عام 2006. وبف�شل هذه 
المبادرة تم التكفل بـ 823 29 مري�شًا في فترة ع�شر �شنوات، وتم اإجراء 60 األف عملية 

جراحية لهوؤالء االأ�شخا�س، بمبلغ اإجمالي يتجاوز 953 مليون ليرة �شورية33.
بالنظر اإلى هذه االأرقام، اأ�شبحت الدولة ال�شورية ترى في الجمعيات الخيرية فوائد 
عدة. اإذ غدا ال�شياق االقت�شادي �شديد ال�شعوبة والتعقيد، مع عجز عام جعل القادة 
اإلى هذه  يعيدون النظر في نظام الدعم والم�شروفات االجتماعية، واأ�شبحت الحاجة 

الجمعيات اأمرًا مفروغًا منه، مع ات�شاع الهوة با�شتمرار بين الفقراء واالأغنياء.
ع حدٌّ لمبداأ التعاون  وبالتالي اأ�شبح قطاع العمل الخيري تدريجيًا �شريكًا للدولة. وُو�شِ
 ،)2010  - 2006( العا�شرة  الخم�شية  الخطة  اأ�شا�س  كان  الذي  المدني  المجتمع  مع 
ليتحول اإلى عقود ت�شاركية. من خالل هذه العقود، اأ�شبحت الجمعيات الخيرية تتكفل 
االأمثلة  تمويلها.  واأحيانًا  واإدارتها،  �شحية  ومراكز  ومدار�س  عامة  م�شت�شفيات  ب�شيانة 
تتبع  اأنها  التنمية. كما  النجاح في عملية  النظام كاأمثلة على  كثيرة، وغالبًا ما يقدمها 
اأو تخليها �شيئًا ف�شيئًا عن عدد من القطاعات في بع�س الدول34.  منطق خروج الدولة 
واأ�شبح النظام يف�شل تطوير هذا النوع من الجمعيات الـ»بدائية« في مقابل موؤ�ش�شات 
اأخرى ال يمكن ال�شيطرة عليها واأكثر اإ�شكااًل على الم�شتوى ال�شيا�شي، على غرار جمعيات 

المنا�شرة على �شبيل المثال.
ولم يمنع دعم الجمعيات الخيرية النظام من فر�س رقابة وفر�س العديد من القيود 
عليها، منها: اإطالة مهلة منح الت�شاريح، والتدخل في اختيار العاملين في الجمعيات، 
اأخرى قمعية، مثل حل  بموازاة ممار�شات  المواطنة  تم فتح ف�شاء  القمع. فقد  وكذلك 
2009 قامت وزارة ال�شوؤون االجتماعية  اإدارة الجمعيات. ففي حزيران/ يونيو  مجال�س 
بيوم  انتخابه  اإعادة  قبل  الخيرية في حلب  الجمعيات  اتحاد  اإدارة  والعمل بحل مجل�س 
اإلى ذلك ممار�شات اأخرى،  واحد، وا�شتبدلت به مجل�شًا موؤقتًا عّينه الوزير35. وت�شاف 

33- التقرير ال�شنوي التحاد الجمعيات الخيرية في دم�شق، 2007.
 ،Karthala ن�شر  دار  الدول،  Béatrice HIBOU, La Privatisation des Etats، خ�شخ�شة  اإيبو،  بياتري�س  انظر   -34

باري�س، 1999.
35- http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid= 35066 
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كمنع رجال الدين في عام 2008 من االن�شمام اإلى مجال�س اإدارة هذه الجمعيات، اأو منع 
موائد الرحمة خالل �شهر رم�شان من ال�شنة نف�شها، كما يخ�شع ا�شتعمال االإنترنت اإلى 
رقابة �شديدة. وبالتالي فاإن معظم الجمعيات لي�س لها موقع على االإنترنت يعمل ب�شكل 
فعال، اإذ هي تحتاج اإلى ت�شاريح لتفعيل هذه المواقع، وتراقب الدولة كل المحتويات. 
بال�شعوبات  ممتلئة  الخيرية  الجمعيات  لهذه  اليومية  الحياة  اأن  نرى  الطريقة  وبهذه 

المتفاوتة حجمًا والتي يحاول م�شوؤولوها تجنبها قدر االإمكان.

عمل جماعي فريد من نوعه
في االإطار الذي و�شفناه �شالفًا، يبدو من ال�شروري الت�شاوؤل حول اأطر العمل التي 
ين�شط فيها الفاعلون في الجمعيات الخيرية. هذا النوع من العمل يمكن و�شفه بالعمل 
بطريقة  الجميع  فيه  ي�شارك  و�شع  اإلى  يحيل  »منظم  بعمل  االأمر  يتعلق  اإذ  الجماعي، 
من  من�شق،  ب�شكل  نف�شها  للقواعد  الخ�شوع  ومع  نف�شه،  الهدف  بلوغ  اأجل  من  مختلفة 
خالل روؤية ندية«36. ومن هنا يمكن النظر اإلى الجمعيات الخيرية باعتبارها مجااًل للعمل 

االجتماعي له نتائج ذات معنى ومبررات و�شرعية37.
فكما  المت�شلطة38.  االأنظمة  �شياق  في  كبيرة  مخاطر  يواجه  جماعي  عمل  اأي  لكن 
ات�شح خالل »ربيع دم�شق«، يبدو اأن الفاعلين االأكثر معار�شة للنظام، وهم من اختاروا 
ا�شتراتيجية »المعار�شة جهرًا«39 يتعر�شون الأقوى اأ�شكال القمع، وهي ال�شجن والمنع من 
ال�شفر وغيرها، ويتم اإق�شاوؤهم بالتالي من المجتمع المدني الذي يدعو اإليه النظام. في 
 Danny TROM, «Grammaire de la mobilisation et Vocabulaires de motifs», dans Daniel تروم،  داني   -36
 ،CEFAI et Danny TROM, Les Formes de l’Action Collective. Mobilisations dans des arènes publiques
)اأ�شكال العمل الجماعي. ح�شد الجماهير في الف�شاءات العامة(، مجموعة Raisons Pratiques، العدد 12، دار 

ن�شر مدر�شة الدرا�شات العليا في علوم االجتماع EHESS، باري�س، 2001، �س101.
Daniel CEFAI et Danny TROM -37، مرجع �شبق ذكره، �س12.

 Vincent GEISSER, Karam KARAM, Frédéric VAIREL, Espaces ،38- فن�شان جي�شر، كرم كرم، فريديريك فيريل
بيكار،  اإليزابيت  في  واالحتجاج(  التجنيد  ال�شيا�شة  )ف�شاءات   ،du politique. Mobilisations et Protestations
 Armand )ال�شيا�شة في العالم العربي(، دار ن�شر   ،Elizabeth PICARD, La Politique dans le monde arabe

Colin، باري�س، 2006، �س193 - 213.
 Exit, كتابه  )Albert O. HIRSCHMANN(، في  اأوتو هير�شمان  األبرت  ال�شيا�شي  االقت�شاد  لت�شنيف عالم  وفقًا   -39
Voice, Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organization and States، مطابع جامعة هرفارد، 1970. 
هذا الت�شنيف ي�شمل ثالثة اأنواع لرد الفعل اأمام اأداء ال�شركات اأو المنظمات اأو الدول. رد الفعل االأول هو »الخروج« 
بمعنى التخلي عن هذا المنتج اأو ذاك ل�شالح منتج �شركة اأخرى. والثاني هو »المعار�شة جهرًا« بمعنى رفع ال�شوت 
في مواجهة االأداء ال�شيئ لل�شركة اأو المنظمة اأو الدولة. والثالث هو »الوالء« بمعنى ا�شتمرار الوالء لل�شركة اأو المنظمة 

اأو الدولة رغم �شوء اأدائها. 
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مثل هذا ال�شياق ال�شيا�شي كيف يمكن للمجتمع اأن ينظم نف�شه ليبقى نا�شطًا وليمار�س 
ب�شكل م�شتدام العمل االجتماعي؟

اأواًل ينبغي التاأكيد اأن االأ�شخا�س النا�شطين في جمعيات خيرية لي�شت لديهم ق�شية 
هوؤالء  اأن  كما  القائم.  النظام  تغيير  اإلى  يهدفون  ال  فهم  وبالتالي  بال�شرورة،  �شيا�شية 
اآخر،  بتعبير  العام.  الراأي  في  التاأثير  اأو  الم�شرع  على  ال�شغط  يحاولون  ال  االأ�شخا�س 
لي�شت الجمعيات الخيرية في قطيعة مع الواقع الذي تعي�س فيه. �شبب وجودها االأ�شا�شي 
هو تقديم خدمات اجتماعية معينة لل�شكان. ولذلك فاإن ا�شتراتيجية العمل التي تختارها 
يعني  وهذا  م�شتمر،  ب�شكل  الن�شاط  هذا  ممار�شة  من  تمكنها  التي  تلك  هي  الجمعيات 
اللعبة المفرو�شة عليها. من هنا يتمكن ممثلو الجمعيات من التفاو�س  القبول بقواعد 

على هام�س اأو على م�شاحة للعمل، ت�شلط ال�شوء على اأهمية الخدمات التي يقدمونها.
تبدو العملية �شديدة الح�شا�شية، لكنها لي�شت بالخطرة، بمعنى اأنها مفرغة من اأي 
م�شمون �شيا�شي معار�س ومن اأية مطالب. اإذ يتفادى القائمون على الجمعيات الخيرية 
اأي نوع من االنتقاد ل�شيا�شة الدولة االجتماعية. في مجال العمل الخيري  في خطابهم 
يبعد الحديث كل البعد عن اإطار االإدانة وال�شجب واال�شتنكار. على �شبيل المثال، عندما 
انخف�س الدعم على م�شتقات النفط في عام 2008، اختارت الجمعيات الخيرية التقليل 
التنديد  ويقت�شر  علنًا.  اإدانتها  عن  عو�شًا  التدابير  لهذه  االجتماعية  التداعيات  من 
من  الكثير  ثمة  لي�س  كذلك  ومغلقة.  �شيقة  اأطر  على  الم�شاواة  وانعدام  الفقر  بزيادة 
القائمين على الجمعيات الخيرية الذين يجروؤون على التنديد علنًا بالبيروقراطية التي 

تعطل العمل في قطاعهم.
بالطبع ال يعني ذلك خ�شوع الفاعلين في هذا القطاع الخيري للنظام خ�شوعًا تامًا، 
بل اإنهم بحاجة اإلى اإيجاد حل و�شط مع ال�شلطة للتمكن من موا�شلة عملهم. بتعبير اآخر 
فاإن المعار�شة والمقاومة موجودتان ولكن لي�س ب�شكل علني. هذه المعار�شة نجدها في 
بع�س الممار�شات واالختيارات »ال�شامتة« التي ي�شعب التعرف عليها للوهلة االأولى، على 
�شبيل المثال في ما يتعلق بالعمل مع هذه الجمعية عو�شًا عن تلك، اأو الم�شاركة في بع�س 
مبادرات وزارة ال�شوؤون االجتماعية اأو عدم الم�شاركة، اأو اإن�شاء �شراكات مع المنظمات 

الحكومية غير الحكومية )غونغو( التي اأ�ش�شتها ال�شيدة االأولى.
بذلك نجد اأنف�شنا اأمام جزء من المجتمع المدني ال�شوري الذي يف�شل ا�شتراتيجية 
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»الخروج/ ال�شمت« اأو ا�شتراتيجية »الوالء« من اأجل البقاء40. اإذ يتعر�س كل من يتجاوز 
الخطوط الحمراء اإلى القمع واالإق�شاء، واأحيانًا ال�شجن.

محدود.  ب�شكل  الظهور  محاولة  على  الجمعيات  ا�شتراتيجية  تقوم  االإطار  هذا  في 
الحفاظ  الم�شوؤولون  يحاول  عامة  ب�شفة  ولكن  الجمعيات،  هذه  بروز  درجة  وتتفاوت 
على م�شافة ما تف�شلهم عن الخطوط الحمراء التي و�شعها النظام. بتعبير اآخر تحاول 
تعمل  التي  المجموعة  اأو  الطائفة  الخروج عن حدود  ال�شورية عدم  الخيرية  الجمعيات 

معها. 
غير  كالمنظمات  اأخرى،  منظمات  ا�شتراتيجية  عن  تختلف  اال�شتراتيجية  هذه 
الدولي  الم�شتوى  على  بروز  تبحث عن  التي  المنا�شرة  منظمات  اأو  التنموية  الحكومية 

كم�شدر ل�شرعيتها.
لوجه  وجهًا  تحدث  ولقاءات  �شخ�شية  فتتم من خالل عالقات  المجتمع  تعبئة  اأما 
اأو الكني�شة، ولي�س من خالل االن�شمام  اأو في الم�شجد  اأبناء الطائفة  اأو بين  في الحي 
اإلى ق�شية م�شتركة. ويعني ذلك اأن هذه المنظمات تختلف عن المنظمات المدنية التي 
ظهرت في عدة دول عربية في مطلع الت�شعينيات، والتي و�شفت بـ »تجمعات طوعية لي�شت 
مرتبطة ب�شالت اأولية قبلية اأو دينية اأو غيرها«41. كما يتركز عمل الجمعيات الخيرية 
العمل  اأ�شباب  اإن  القول  على النجاح الفردي والقيام بالواجبات الدينية. ولذلك يمكن 
في المجال الخيري دينية اأكثر منها مدنية. كما ي�شكل العمل في المجال الخيري طريقة 
لالنخراط في المجتمع ولقاء اأفراد اآخرين ذوي اهتمامات م�شتركة، من اأجل الزيادة 
من راأ�س المال االجتماعي والحفاظ عليه، وكذلك من اأجل تكوين نوع من المح�شوبية. 

وبهذا ال�شدد يكون للعمل الخيري دور في الزيادة من اجتماعية االأفراد.

ر من اأجل البقاء تحديات: التغيُّ
هذه  تغيير  �شرورة  مع  االأخيرة  الفترة  في  الخيرية  الجمعيات  ازدهار  تزامن 
الموؤ�ش�شات ل�شمان قدرتها على البقاء في �شياق التحول االقت�شادي واالجتماعي. وثمة 
اأمثلة عدة على دوافع هذا التغيير، منها تحرر االقت�شاد وموجة الخ�شخ�شة وانت�شار 

مبادئ كالـ »تنمية« و»الم�شاركة« و»الحكم الر�شيد« في مجال العمل الخيري. 
40- انظر المرجع ال�شابق.

41- فن�شان جي�شر، كرم كرم، فريديريك فيريل، ف�شاءات ال�شيا�شة، مرجع �شبق ذكره، �س210.
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اأول تحدٍّ يتعلق اإذن بالبعد التنموي للعمل الخيري. فمنذ عدة �شنوات اأ�شبح ممثلو 
»فاعاًل  لت�شبح  الخيرية  الجمعيات  االأجانب ي�شغطون على  الفاعلين  الدولة وعدد من 
تنمويًا«. في هذا االإطار غدت الجمعيات التقليدية اآيلة لالختفاء لتترك المجال لمنظمة 
مخَتَلطة تجمع بين التنمية والعمل الخيري. وهو ما ت�شميه ممثلية المفو�شية االأوروبية 
في دم�شق بمبداأ الـ»Charity Plus«. ويعني ذلك اأن التحدي اأ�شبح يكمن في دمج البعد 

التنموي في العمل الخيري دون الخروج عن الهدف االأ�شا�شي لهذه الجمعيات.
ومن ثم ظهر خطر تاأ�شي�س جمعيات فارغة من اأي م�شمون، تتخ�ش�س في الخطاب 

التنموي دون اأن تكون فعالة على اأر�س الواقع.
وزيادة  ازدهارها  فمع  وح�شاباتها.  الموؤ�ش�شات  هذه  بتمويل  الثاني  التحدي  ويتعلق 
اأجل  ومن  م�شبوق.  غير  ب�شكل  المالية  حاجاتها  اأي�شًا  تزداد  تقدمها،  التي  الخدمات 
الح�شول على درجة من اال�شتقالل المالي، ت�شعى الجمعيات اإلى تنويع م�شادر دخلها، 
لي�س بالتوجه اإلى الم�شاعدات العامة القومية اأو االأجنبية، اأو المنح الفردية التي تنخف�س 
اأوقات االأزمات االقت�شادية، بل من خالل ن�شاطات ربحية كبيع  انخفا�شًا ملحوظًا في 
منتجات من �شنع المنتفعين، اأو تاأجير بع�س مبانيها، اأو اإدارة ح�شانات وبيوت م�شنين، 

اأو فتح مراكز تاأهيل.
اأما التحدي الثالث فيتعلق بتخ�ش�س الجمعيات في ن�شاط بعينه. ويحتاج ذلك اإلى 
العاملين،  وتاأهيل  اإلى تكوين  اإ�شافة  المالية،  الموارد  االإدارة والتنظيم وزيادة  تح�شين 
وتحويلهم من متطوعين اإلى موظفين باأجر. ويعني ذلك اأن تتحول الجمعيات الخيرية 
اإلى �شركات خا�شة تقدم خدمات اجتماعية على غرار القطاع الخا�س الربحي. وت�شكل 
هذه العملية م�شدرًا لل�شرعية في مواجهة ال�شلطات، كما تركز على عمل الجمعيات من 

اأجل »ال�شالح العام«.
ويتعلق التحدي الرابع واالأخير بالحفاظ على درجة من اال�شتقالل حيال ال�شلطات. 
ال�شوؤون  وزارة  طرف  من  الخيري  العمل  قطاع  على  المفرو�شة  الرقابة  �شياق  ففي 
اأ�شبحت الجمعيات تواجه خطرًا  اأ�ش�شتها ال�شيدة االأولى،  االجتماعية والجمعيات التي 

حقيقيًا بالتحول اإلى موؤ�ش�شات فارغة من اأي م�شمون اأو معنى.
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خاتمة
حيوية  عن  الخيرية  الجمعيات  تعبير  نبّين  اأن  المقال  هذا  خالل  من  حاولنا  لقد 
المجتمع ال�شوري وحيوية المجتمع المدني في هذا البلد. اإذ اإن حا�شر هذه الجمعيات 
لي�س �شوى امتداد لما�س عريق وتاريخ غني بالمبادرات الخيرية التي توقفت ب�شكل عنيف 

مع و�شول حزب البعث اإلى ال�شلطة.
اليوم ت�شكل هذه الجمعيات �شبكة الإعادة توزيع الثروات وتقديم الخدمات االجتماعية، 
ب�شكل فعال يعزى اإلى اقتراب هذه الجمعيات من االأهالي، وكذلك اإلى ا�شتقاللها بن�شبة 
اأمر ت�شتفيد منه ال�شلطات. كما يمكن اعتبار هذه  كبيرة عن الم�شاعدات العامة، وهو 
الجمعيات مجااًل لتقوية الروابط االجتماعية والم�شاركة وتحويل الم�شالح الفردية اإلى 
م�شلحة جماعية. وبف�شل هذه العوامل مجتمعًة، اأ�شبحت هذه الجمعيات تحظى بهام�س 

اأو�شع للحركة والعمل، مقارنة مع الما�شي.
غير اأن هذا االزدهار الذي ذكرناه اآنفًا ي�شحبه ت�شدد في اآليات ال�شغط والقمع التي 
تمار�شها ال�شلطات، وخا�شة منذ عام 2008. في هذا االإطار تواجه الجمعيات الخيرية 
في  وذلك  الم�شتقبل،  في  ال�شتمرارها  �شرطًا  تعتبر  التي  التحديات  من  جملًة  ال�شورية 
اإطار مجتمع مدني يتطور ويت�شع من جانب، ويتعر�س من جانب اآخر لرقابة متزايدة من 

طرف ال�شلطات.
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الفصل اخلامس:

حكاية العمل »األهلي ــ املدني« يف سلمية:
جتربة مجعية أصدقاء سلمية

حممد الدبيات

اأمام القيود الكثيرة التي فر�شتها الحكومات العربية بمختلف اتجاهاتها على العمل 
االأحزاب  دومًا  بها  تطالب  التي  الديمقراطي  التحول  لعمليات  ومعار�شتها  ال�شيا�شي، 
ال�شيا�شية والنقابات، وجدت النخبة المثقفة والمهتمة بم�شاكل بلدها اأن ال خيار اأمامها، 
اإذا اأرادت الخروج من الماأزق الحا�شر واأن تكون م�شاركة في عملية التطور االجتماعي، 
�شوى العمل في مجال المجتمع المدني وتنميته وتطويره، والعمل من خالله على تحويل 
والدينية  والع�شائرية  العائلية  �شيما  وال  االأولية،  العالقات  على  القائم  االأهلي  المجتمع 
انتقالية  بمرحلة  اأحيانًا  يمر  اأن  التحول  لهذا  ويمكن  مدني،  مجتمع  اإلى  والمناطقية، 
اأ�شا�شي  ب�شكل  مرتبط  التحول  وهذا  المدني«42.  ـــ  »االأهلي  المجتمع  ت�شميتها  يمكن 
لديه  يبداأ  فاالإن�شان  الجماعي.  اأو  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  كان  اإن  االنتماء  بم�شاألة 
ت�شاركه  التي  الجماعة  اإلى  ثم  فيها،  ولد  التي  االأولية  الجماعة  اإلى  بانتمائه  االإح�شا�س 
اأفكاره ومعتقداته و�شواًل اإلى المنطقة التي ترعرع فيها وبنى فيها عالقاته االأولية والتي 
خلقت لديه ال�شعور باالنتماء اإلى روابطه االأولية، وال يخف تاأثير كل هذه الروابط اإال مع 
والدولة،  المجتمع  اإلى  باالنتماء  وال�شعور  مدني  اإلى مجتمع  باالنتماء  الحقيقي  ال�شعور 

وفي النهاية بالمواطنة. 
42- ف�شلنا في هذه الدرا�شة الموجزة ا�شتخدام تعبير »االأهلي ـــ المدني« عو�شًا عن المدني، الأننا في الواقع نعتقد اأننا ما 

زلنا في مرحلة انتقالية من المجتمع االأهلي اإلى المدني.
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كما كان لتبني مفاهيم جديدة ال ترتبط باإيديولوجيات �شيا�شية اأو دينية )عقائدية(، 
تلك االإيديولوجيات التي كانت تتحكم في عمليات التغيير االجتماعي في العالم ب�شكل 
عام حتى نهايات القرن الع�شرين، ومن اأهمها مفهوم البيئة واأهميتها في حياة االإن�شان، 
الو�شط  مع  المتفاعل  االإن�شان  لي�شمل  البحت  الطبيعي  للجانب  المفهوم  هذا  وتجاوز 
الطبيعي، يوؤثر فيه مثلما يتاأثر به اأي�شًا، فكان الجانب التنموي من منظور بيئي هو المحور 
االأ�شا�شي الذي تتمحور حوله الم�شاكل البيئية وطريقة التعامل معها، ال �شيما مع دخول 
مفهوم التنمية الم�شتدامة اإلى اآلية العمل في مجال التنمية بكل اأ�شكالها. هناك اأي�شًا 
الق�شايا االجتماعية المختلفة التي يمكن اأن ن�شعها كلها تحت مظلة العمل االجتماعي 
االحتياجات  وذوي  والطفل،  المراأة،  حقوق  كم�شاألة  بالمجتمع:  النهو�س  اإلى  الهادف 
الخا�شة، والثقافة، اإلخ. وتحت عنوان االهتمام بال�شاأن العام برزت العديد من المجاالت 
التي �شاعدت، مع ما �شبق، اإلى بروز الحاجة للجمعيات »االأهلية ـــ المدنية« التي يعمل في 

اإطارها كل اأفراد المجتمع بغ�س النظر عن انتماءاتهم العقائدية اأو االأولية.
اأو  ع�شائري  ال  مدني،  اأ�شا�س  على  القائمة  �شيما  وال  العربية،  الحكومات  اأن  كما 
عائلي، اأدركت اأهمية تطوير المجتمع المدني بالرغم من خ�شية بع�شها، اإذ تعتبر اأن هذه 
واأنها  النامية،  الدول  ا�شتقرار  لزعزعة  الهادف  الراأ�شمالي  الغرب  بيد  اأداة  الجمعيات 
تمّثل ح�شان طروادة يدخل هذا الغرب من خاللها. وهكذا �شمحت هذه الدول، بتاأ�شي�س 
التي تجعل من هذه الجمعيات  القيود  العديد من  الجمعيات غير الحكومية، مع فر�س 

»تحت ال�شيطرة«. 
العربية على رف�س  البلدان  الم�شيطرة فى كثير من  ال�شيا�شية  النخب  »ثابرت  كما 
تداول م�شطلح »المجتمع المدني«، محاولة بذلك اأن تربطه باأفكار م�شتوردة من الخارج 
اأو مفرو�شة من قبل ثقافات تبحث عن االإخالل بمتانة وعراقة مراجعنا ومرجعياتنا. 
من ناحية اأخرى، عانى من حاول العمل على تطوير البحث فى هذا االإطار من اتهامات 

جزافية بين العمالة والرغبة في تفتيت اأخالقيات قائمة«43. 
جمعيتين  تاأ�شي�س  �شلمية  مدينة  في  المثقفة  النخبة  ا�شتطاعت  الواقع  هذا  في 
جمعية  فرع  كانت  االأولى  ومنطقتها،  المدينة  في  العام  بال�شاأن  تعنيان  اأ�شا�شيتين 
العاديات ـــ فرع �شلمية، التي تاأ�ش�شت في عام 2002، ثم جمعية اأ�شدقاء �شلمية كجمعية 

43- �شالم كواكبي: من المنظمات غير الحكومية اإلى �شديدة الحكومية، جريدة ال�شروق الم�شرية، 2010-5-3.
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م�شهرة في �شلمية، وذلك في عام 2006. وهناك جمعية منتجي الزيتون، المتخ�ش�شة 
بمزارعي الزيتون44 والتي لن نتعر�س لها في هذا البحث. ولقد �شدرت قرارات تاأ�شي�س 
هذه الجمعيات عن وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل التي ت�شرف على عمل الجمعيات 
االأهلية في �شورية. و�شنتناول في هذه الدرا�شة فقط جمعيتي العاديات واأ�شدقاء �شلمية. 
والدة  على  �شجعت  التي  �شلمية  مدينة  لخ�شو�شيات  التعر�س  من  بدَّ  ال  ذلك  قبل  لكن 

الجمعيات فيها. 

خ�شو�شية �شلمية
اإ�شافة اإلى ما �شبق اأن ذكرناه حول الظرف العام الذي �شاعد على والدة الجمعيات 
المدن  في  اإال  نجدها  ال  قد  التي  الخ�شائ�س  ببع�س  �شلمية  مدينة  تتمتع  �شورية،  في 
الكبيرة. فمدينة �شلمية تتميز عن معظم المدن المتو�شطة في �شورية اإن لم نقل كلها، 

بالعديد من الخ�شائ�س، فهي: 
ـــ مدينة حديثة التكوين:

ولدت مدينة �شلمية الحالية في عام 1849 على اأنقا�س مدينة �شلمية التي ازدهرت 
في الع�شر العبا�شي وكانت مركزًا �شريًا للدعوة االإ�شماعيلية، ثم ُهجرت في القرن الرابع 
ع�شر على اإثر الفو�شى والدمار الذي لحق بها ب�شبب الغزوات المغولية المتالحقة. وظلت 
مهجورة حتى رجع اإليها االإ�شماعيليون واأعادوا اإعمارها في منت�شف القرن التا�شع ع�شر، 
ال�شرق  باتجاه  الزراعية  االأرا�شي  تو�شيع  عن  الباحثة  العثمانية  ال�شلطات  من  بت�شجيع 
على ح�شاب البادية، وكذلك ال�شيطرة على القبائل الرحل التي تهدد الطرق التجارية 

والمدن الرئي�شية في �شورية.
ومع ذلك اأ�شبحت المدينة خالل مئة و�شتين عامًا تقريبًا مدينة متو�شطة يبلغ عدد 
مدن  بين  الثالث  المركز  تحتل  اأن  وا�شتطاعت  حاليًا45،  ن�شمة   70000 بحدود  �شكانها 
44- تاأ�ش�شت هذه الجمعية في عام 2006 ولكن كجمعية اأهلية بقرار من وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل، وقد طلبت 
اأن تكون جمعية تعاونية تتبع لالتحاد العام للفالحين في �شورية على غرار الجمعيات  تاأ�شي�شها  الوزارة في بداية 
الزراعية، ولكن الموؤ�ش�شين، ف�شلوا على اأن تكون »اأهلية ـــ مدنية« على اعتبار اأنها جمعية بيئية اأي�شًا تعنى ب�شجرة 

الزيتون، ولكن ب�شكل اأ�شا�شي لتكون م�شتقلة وجمعية غير حكومية.
45- كان عدد �شكان مدينة �شلمية بح�شب التعداد ال�شكاني االأخير في �شورية لعام 2004 يبلغ 66,724 ن�شمة يتزايدون 
بمعدل 1,37 % �شنويًا في الفترة المح�شورة بين التعدادين 1994 و2004. وهو اأقل من المعدل الوطني الذي كان 
2,57 % �شنويًا في الفترة نف�شها. ومعدل نمو �شكان �شلمية القليل موؤ�شر على تراجع النمو ال�شكاني لدى �شكان المدن 

وهذا ينطبق على كل المدن ال�شورية تقريبًا.
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�شورية الو�شطى بعد مدينتي حم�س وحماة. وهي منذ والدتها الجديدة مركز لمنطقة 
اإدارية تتبع محافظة حماة، ويبلغ عدد �شكانها 300,000 ن�شمة تقريبًا. 

يعتمد على  اأ�شا�شي  ب�شكل  �شلمية مدينة ذات طابع ريفي. فاقت�شادها  تبقى  ولكن 
زراعة  الزراعة:  قطاعي  ت�شمل  وا�شعة،  ريفية  منطقة  تخدم  التي  والتجارة  الزراعة 
التي  الكبيرة  البادية  م�شاحة  ب�شبب  هام  االأخير  والن�شاط  االأغنام.  وتربية  المحا�شيل 
البادية  هام�س  منطقة  وفي  تقريبًا،  كم2   3000 عن  تزيد  والتي  �شلمية،  لمنطقة  تتبع 
الن�شاط  االأغنام  تربية  ت�شكل  الذين  الم�شتقرين  اأن�شاف  قرى  تنت�شر  ل�شلمية  العائدة 

الرئي�شي لديهم.
من جهة اأخرى تتميز الملكية الزراعية في منطقة �شلمية بهيمنة الملكية ال�شغيرة 
والمتو�شطة، ولذلك كانت االإمكانيات الزراعية محدودة وتتاأثر كثيرًا بال�شنوات الجافة46 

التي تتكرر كثيرًا في منطقة �شلمية �شبه الجافة في معظمها. 
اإن دينامية المدينة وتحولها ال�شريع من قرية �شغيرة في نهاية القرن التا�شع ع�شر 
اأي�شًا بعوامل  اإلى مدينة متو�شطة حاليًا ال يرتبط فقط بعوامل اقت�شادية بحتة، واإنما 
الخدمات  بكل  تتمتع  مدينة  �شلمية  ت�شبح  اأن  في  اأهلها  رغبة  اأهمها  من  اجتماعية 
والمرافق االأ�شا�شية التي تميز المدن في �شورية. ومن هنا كان االهتمام بال�شاأن العام 

وا�شحًا لدى جميع ال�شكان، وخا�شة نخبتهم المثقفة. 

ـــ مدينة »الفكر« والثقافة:
ن�شبة  خالل  من  نف�شها  فر�شت  واإنما  �شيء،  ال  من  الثقافية  �شلمية  �شمعة  تاأت  لم 
المثقفين العالية وال �شيما المهتمين بالفكر واالأدب، ويعود ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإلى ن�شبة 

التعلم المرتفعة في �شلمية، مقارنة بالمناطق ال�شورية االأخرى وال �شيما الريفية. 
ولذلك كان التوجه نحو التعليم يميز كل المجتمعات في منطقة �شلمية، في الريف 
تعرفها  التي  القا�شية  الظروف  لالأبناء من هذه  الوحيد  المخرج  المدينة. فهو  كما في 
المنطقة. كما اأن ن�شبة المتعلمين كانت كبيرة لدى الجن�شين ال �شيما في المدينة، ففي 
تعداد ال�شكان االأخير لعام 2004 كانت ن�شبة الملتحقين بالتعليم تبلغ في مدينة �شلمية 
46- كما ح�شل في الفترة الجافة ال�شهيرة في تاريخ �شورية الطبيعي الحديث، والتي امتدت طوال ال�شنوات 1961-1955، 
فقد هاجر ال�شكان اإلى المدن الكبيرة بحثًا عن العمل، بعد اأن جفت االآبار ولم يعد هناك مياه كافية للزراعة اأو حتى 

لل�شرب. 
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المدينة.  في   %  9 على  التزيد  االأمية  ون�شبة  االإناث  لدى   % و65,7  الذكور  لدى   %  61,6

يومية  تنقل  بوالدة حركة  المجاورتين  وحماة  مدينتي حم�س  من  المدينة  قرب  و�شمح 
نا�شطة للعاملين في المدينتين المذكورتين. 

كما ت�شنف �شلمية في �شورية على اأنها مدينة المثقفين، مدينة ال�شعراء، مدينة تنوع 
االنتماءات ال�شيا�شية اأو الدينية، بالرغم من اأن اأغلبية ال�شكان في المدينة ينتمون اإلى 
باأن  ال�شيعة  ال�شيعية، ويختلف عن بقية فروع  التيارات  اأحد  االإ�شماعيلي، وهو  المذهب 
االإمام حا�شر لدى االإ�شماعيليين ولي�س غائبًا كما هو الحال لدى ال�شيعة االثني ع�شرية 
اأن  اأي  النقل،  ولي�س على  العقل  المذهب االعتماد على  اأو غيرها47. ومن مقومات هذا 
الم�شائل  من  الكثير  حول  القديمة  الخالفات  في  كبير  دور  له  كان  فل�شفيًا  بعدًا  هناك 
اأنه  الدينية، و�شاعد ذلك على تنمية الفكر النقدي لدى النخبة المثقفة، والذي نعتقد 
منطقتها،  وبلدات  �شلمية  مدينة  في  ال�شيا�شية  االنتماءات  في  الكبيرة  التعددية  وراء 

وال�شراع الذي ميز العالقة بين هذه التيارات في الفترة الالحقة لال�شتقالل.

جمعية العاديات، اأو التجربة الأولى
لجمعية  فرع  افتتاح  هي  �شلمية  في  مدنية  جمعية  لت�شكيل  االأولى  المحاولة  كانت 
تاأ�ش�شت عام  الرئي�شي في مدينة حلب، وهي جمعية عريقة  يقع مقرها  التي  العاديات 
1926 تحت ا�شم جمعية اأ�شدقاء القلعة والمتحف، وفي عام 1930 تبنت ا�شمها الحالي، 

جمعية العاديات، وكان هدفها الرئي�شي حماية اآثار قلعة حلب والعمل على تاأ�شي�س متحف 
الثانية وعاودت ن�شاطها في عام  العالمية  وطني في حلب، ثم توقفت في فترة الحرب 
1950 بعد ا�شتقالل �شورية في عام 1946. وي�شمح لها نظامها الداخلي بفتح فروع لها في 

المحافظات ال�شورية كافة، ولها حتى االآن 14 فرعًا في العديد من مراكز المحافظات 
ومراكز المناطق48. 

من  نخبة  قبل  من   ،2002 عام  في  �شلمية  في  العاديات  جمعية  فرع  افتتاح  تم 
ال�شوؤون  اإلى وزارة  المثقفين المهتمين باالآثار والثقافة في �شلمية الذين تقدموا بطلب 

47- االإمام الحالي للجماعات االإ�شماعيلية في العالم هو االإمام كريم �شاه الح�شيني، الذي يطلق عليه ت�شمية االآغا خان 
اأي�شًا. وهو موؤ�ش�س واحدة من اأهم المنظمات الدولية غير الحكومية: �شبكة االآغا خان للتنمية، والتي ت�شم موؤ�ش�شة 

االآغا خان المعروفة، ال �شيما في مجال الثقافة والتنمية الريفية، وقد اأطلقت برامجها في �شورية عام 2003. 
www.adyatsyria.org :48- حول جمعية العاديات في حلب وفروعها، انظر موقع الجمعية
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االجتماعية والعمل، عن طريق الجمعية الرئي�شية اأو االأم )كما هو متعارف عليه( على 
افتتاح فرع للجمعية في �شلمية، ووافقت الوزارة على افتتاح الفرع واأ�شدرت قرارًا في 
هذا الخ�شو�س، بعد اأن وافق محافظ حماة على ذلك. علمًا اأن ذلك يتم بعد الح�شول 
على موافقة ال�شلطات ال�شيا�شية التي تدر�س الطلب واالأع�شاء الموؤ�ش�شين الذين يجب اأن 
يكونوا بال �شوابق واإ�شكاالت مع الدولة اأو مع المجتمع. فيجب اأال يكون موؤ�ش�س الجمعية 
اأو اأي ع�شو فيها محكومًا ق�شائيًا اأو محرومًا من ممار�شة حقوقه المدنية وال�شيا�شية في 

�شورية. 
االنتباه  اإلى لفت  الهادفة  ن�شاطاتها  الجمعية  بداأت   ،2002 تاأ�شي�شها في عام  وبعد 
لالآثار المهملة التي تنتظر الك�شف عنها اأو �شيانتها وترميمها، وال �شيما قلعة ال�شميمي�س 
والحمام االأثري في �شلمية، اإ�شافة اإلى ن�شر الوعي باأهمية االآثار من خالل المحا�شرات 
والبيئية، ال  الثقافية  بالق�شايا  الجمعية  الميدانية، كما اهتمت  والزيارات  والمن�شورات 
�شيما  وال  �شلمية،  في  االأخرى  الجمعيات  تتاأ�ش�س  اأن  قبل  الوحيدة  الجمعية  اأنها  �شيما 

جمعية اأ�شدقاء �شلمية البيئية التي �شنذكرها الحقًا. 
التي  الجمعية  اإلى  االنت�شاب  على  واأقبلوا  المدني  بالعمل  المهتمون  تحم�س  ولقد 
اأ�شبح عدد اأع�شائها اأكثر من 100 ع�شو خالل عام من تاأ�شي�شها، كما �شجعت ال�شلطات 
المحلية الجمعية ومنحتها مقرًا في بناء قديم يملكه مجل�س مدينة �شلمية، وهو المقر 
القديم للمجل�س )بناء البلدية( االآيل لالإزالة ليحل مكانه بناء جديد. واأ�شبح للجمعية 
االجتماعات  في  هام  دور  لها  وكان  ب�شرعة،  الثقة  ونالت  المدينة  مجتمع  في  ح�شور 
الر�شمية التي ت�شم الفعاليات الر�شمية واالأهلية. وبداأت ثقافة العمل »االأهلي ـــ المدني« 

تجد لها ح�شورًا على اأر�س الواقع. 
ومما �شاعد فرع الجمعية على زيادة ن�شاطاته المتنوعة هو اآلية العالقة المتوازنة مع 
الجمعية االأم في حلب. فهذه االأخيرة لم تكن تتدخل في قرارات الجمعية اأو ن�شاطاتها، 
وكانت فقط تراقب العملية االنتخابية والمالية ال�شنوية وت�شكيل مجل�س االإدارة المنتخب 
من الهيئة العامة في فرع الجمعية كل عامين. ونقطة ال�شعف الوحيدة لفرع الجمعية 
هو اأنه فرع غير م�شهر، واأن القرارات االأ�شا�شية ال �شيما تلك المتعلقة بتنظيم الجمعية 
الداخلي كانت توؤخذ على م�شتوى الجمعية االأم، التي كانت هيئتها العامة هي التي تنظم 

عمل الجمعية االأم وفروعها.
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لكن في الواقع ظلَّ الفرع يعمل ب�شكل �شبه م�شتقل، كما اأن ال�شلطات المحلية االإدارية 
اأو ال�شيا�شية �شجعت هذه التجربة. والتدخل الوحيد الذي كانت تمار�شه ب�شكل منهجي 
موافقة  على  الح�شول  عليها  محا�شرة  الجمعية  تنظم  فلكي  الثقافي.  الميدان  في  هو 
المركز  في  المحا�شرة  كانت  اإذا  �شيما  ال  المحافظة،  مركز  في  المخت�شة  ال�شلطات 
الثقافي العربي في �شلمية، وت�شترط هذه ال�شلطات اأن تكون المحا�شرة �شمن اأهداف 
الجمعية، اأي تاريخية اأو اأثرية اأو بيئية. ال �شيما اأن النظام الداخلي للجمعيات االأهلية 
في �شوريا )كما ت�شميها وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل الم�شرفة على الجمعيات في 
�شورية( يمنع على الجمعية ممار�شة اأي ن�شاط ديني اأو �شيا�شي، اإ�شافة اإلى اأن الجمعية 

يجب اأن ال تكون جمعية ربحية اأو اأن تدخل في م�شاربات مالية.
لكن ما يجب لفت االنتباه اإليه هو اأن معظم الذين اأقبلوا على االنت�شاب للجمعية هم 
من المتقاعدين، وكانت الجمعية تفتقد دومًا لالأع�شاء ال�شباب، ولم تنت�شب اإليها اإال قلة 
من ال�شباب التي تتكون ب�شكل اأ�شا�شي من طالب االآثار في الجامعات ال�شورية. فمن اأهم 
ال�شلبيات التي تعرفها الجمعيات »االأهلية ـــ المدنية« في �شلمية اأو �شورية ب�شكل عام هي 

�شعف ح�شور الجيل ال�شاب في الجمعيات ال �شيما من الفتيات. 

جمعية اأ�شدقاء �شلمية: قفزة نحو الأمام
جاءت النقلة النوعية التالية في مجال تاأ�شي�س الجمعيات في �شلمية بتاأ�شي�س جمعية 
اأ�شدقاء �شلمية، في عام 2006. فنتيجة لمحدودية عمل فرع جمعية العاديات وتخ�ش�شه 
ال�شيق، بادرت مجموعة من المثقفين بطلب تاأ�شي�س جمعية خا�شة جديدة تكون م�شهرة 
وم�شتقلة وتهتم بق�شايا البيئة والثقافة والتنمية. وقد ا�شتفاد الذين اأطلقوا هذا الم�شروع 
المحلية،  التنمية  في  االأهلية  الجمعيات  دور  على  ت�شجع  التي  الجديدة  الطروحات  من 

والتي �شددت عليها الخطة الخم�شية العا�شرة )2010-2006(49.

49- ففي الف�شل ال�شاد�س من الخطة والمتعلق بالق�شايا الم�شتركة عبر القطاعات تقول الخطة: »ت�شجيع االعتماد على 
الموارد المحلية، وعلى الم�شاركة العامة في ن�شاطات التنمية االجتماعية من خالل تو�شيع رقعة العمل غير الحكومي، 
وتفعيل عمل الجمعيات غير الربحية لت�شهيل مهامها باعتبارها طرفًا اأ�شا�شيًا في العملية التنموية مع الدولة، وخا�شة 
في جهود الحد من الفقر«. )الخطة الخم�شية العا�شرة، �س171(، كما نقراأ في مكان اآخر: »بناء قدرات الموؤ�ش�شات 
والمجتمع االأهلي وتطوير البنية التنظيمية للمنظمات والجمعيات االأهلية لتعزيز النهج الت�شاركي عبر قيام �شراكة 

حقيقية مع القطاعات االأخرى لالإ�شهام في مجهودات التنمية االجتماعية« )الم�شدر نف�شه، �س228(.
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ونال طلب الموؤ�ش�شين موافقة وزارة ال�شوؤون االجتماعية والعمل50 التي اأ�شدرت قرار 
تاأ�شي�س الجمعية في �شهر اآب من عام 2006. و�شنفت الجمعية على اأنها جمعية بيئية، 
اإذ ال يوجد �شوى ت�شنيفين رئي�شيين للجمعيات »االأهلية« في �شورية: البيئية والخيرية. 
وبداأت الجمعية ن�شاطها في الحال، لكنها لم تح�شل على مقر لها من ال�شلطات االإدارية 
في مدينة �شلمية، فمجل�س مدينة �شلمية ال يملك مقرًا اآخر ليقدمه لها. فقامت الجمعية 
اأن الجمعية، وعلى غرار الجمعيات االأخرى، يعتمد تمويلها  با�شتئجار مكتب لها، علمًا 

الذاتي على ا�شتراكات االأع�شاء51 ور�شوم االنت�شاب والتبرعات. 
اأحدهم  اإن  الجمعية، حتى  �شلمية لالنخراط في  المثقفين في  الكثير من  وتحم�س 
من  المقر  بتجهيزات  اآخرون  اأع�شاء  تبرع  كما  عام،  لمدة  الجمعية  مقر  باأجرة  تبرع 
مفرو�شات اأ�شا�شية. وبداأت الجمعية ممار�شة ن�شاطاتها البيئية والثقافية والتنموية التي 

ين�س عليها ميثاق الجمعية.
وعلى غرار جمعية العاديات كان الن�شاط الثقافي للجمعية مرهونًا بموافقة ال�شلطات 
�شلمية  الثقافي في  الن�شاط في �شاالت عامة كالمركز  اإن كان هذا  المخت�شة، خا�شة 

الذي ت�شرف عليه وزارة الثقافة. 
�شورية  في  اأو  �شلمية  في  االأخرى  الجمعيات  عن  �شلمية52  اأ�شدقاء  جمعية  وتميزت 
 2008 اأطلقته في عام  الذي  العي�س  �شبل  التنموي من خالل م�شروع تح�شين  بن�شاطها 
هذه  الجمعية  اختارت  وقد  �شلمية.  بادية  م�شارف  على  الواقعة  هالل  ال�شيخ  قرية  في 
القرية الأنها تعر�شت اإلى اأزمة اقت�شادية ب�شبب منع الزراعة في البادية في عام 1995، 
اإلى هجرة  ذلك  واأدى  �شوريا53.  في  الت�شحر  مكافحة  اإطار  �شمن  القرار  هذا  ويدخل 
1200 ن�شمة قبل �شدور القرار.  اأكثر من ن�شف �شكان القرية الذين كان يبلغ عددهم 
ال�شياحة  م�شروع  تاأ�شي�س  القرية  تنمية  برنامج  في  تنفيذها  تم  التي  الجوانب  ومن 
الت�شامنية الذي يعتمد على ا�شتثمار نمط العمارة التقليدي الذي تتميز به القرية وهو 
العمارة الطينية. فهناك في القرية اأكثر من 300 قبة تتوزع على 140 بيتًا، 70 % منها 
اأحكام  2006. والقرار مبني على  اآب   6 ال�شوؤون ااالجتماعية والعمل بتاريخ  1516 ال�شادر عن وزارة  50- القرار رقم 

قانون الجمعيات والموؤ�ش�شات الخا�شة في �شورية رقم 93 لعام 1958، وعلى موافقة محافظة حماة.
51- اال�شتراك متوا�شع، فهو يبلغ 50 ل.�س �شهريًا )مايعادل دوالر واحد تقريبًا( ور�شم االنت�شاب الذي يدفع لمرة واحدة 

يبلغ 500 ل.�س.
www.salamieh.org :52- للمزيد من المعلومات حول جمعية اأ�شدقاء �شلمية يمكن االطالع على موقع الجمعية

53- اأطلقت �شورية هذا البرنامج بعد توقيعها التفاقية نيروبي الدولية لمكافحة الت�شحر في باري�س في عام 1994.
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م�شكون واالأخرى مهجورة واآيلة لالنهيار. ونال الم�شروع دعم الوكالة ال�شوي�شرية للتنمية 
والتعاون التي قدمت منحة لترميم القبب الطينية وبناء كتلة منتفعات �شحية، ولتمكين 
 .2009 المراأة من خالل تكوين مجموعة حرفية ن�شائية. وتم افتتاح الم�شروع في عام 
ال�شياح من مختلف  12 المرممة،  الـ  ال�شتة، بقببها  المنازل  ومنذ ذلك الحين ت�شتقبل 
الفرن�شية  الكاثوليكية  الجمعية  م�شاندة  الم�شروع  نال  كما  فرن�شا.  من  ال�شيما  البلدان 
لمكافحة الجوع والتنمية54، اإن كان في مجال تكوين القدرات المحلية الإدارة الم�شروع اأو 
بناء مركز متعدد االأغرا�س ال�شتقبال ال�شياح، وهو قيد التنفيذ حاليًا. كما نال الم�شروع 
منحة ثانية من الوكالة ال�شوي�شرية نف�شها من اأجل تمكين القدرات، ال �شيما لدى المراأة 

وم�شاعدتها على تاأ�شي�س م�شروعها الخا�س. 
وال بدَّ من اأن نذكر هنا اأن هذا الم�شروع قد نال م�شاندة ال�شلطات المحلية ال �شيما 
في  المرافق  من  العديد  بتنفيذ  المتعلقة  الم�شاريع  خطوات  عجل  الذي  حماة  محافظ 

القرية، وب�شكل خا�س تعبيد �شوارعها وتاأ�شي�س �شبكة هاتف في القرية. 
وكان لنجاح هذا الم�شروع �شدى كبير زاد من اأ�شهم الجمعية في مدينة �شلمية اأو في 
�شورية55، فقد دخلت الجمعية في عالقة قوية مع االأمانة ال�شورية للتنمية التي تعمل حاليًا 
على تاأ�شي�س منتدى الجمعيات االأهلية التنموية غير الحكومية التي تحتل المرتبة االأولى 
فيها جمعية فردو�س56. و�شوف ي�شدد هذا المنتدى على تمكين القدرات لدى اأع�شائها 
من الجمعيات االأهلية ـــ المدنية57 التنموية في �شورية ومنها جمعية اأ�شدقاء �شلمية التي 

تعتبر من الجمعيات الموؤ�ش�شة لهذا الم�شروع. 
و�شاعدت �شمعة الجمعية وتنوع ن�شاطاتها على جذب فئة ال�شباب من كال الجن�شين 
اإليها، الذين راحوا ي�شاركون في ن�شاطاتها المختلفة، وعلى وجه الخ�شو�س الم�شيرات 
الريا�شية في ريف المنطقة اأو في المناطق ال�شورية االأخرى، وكذلك الن�شاطات الثقافية، 

كالمنتدى االأدبي ال�شهري والنادي ال�شينمائي ن�شف ال�شهري.
54- هي الـ )CCFD )Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement، ومقرها باري�س.

واأجريت مقابالت  الدنيا(،  الخا�شة )قناة  اأو  الر�شمية  ال�شورية  االأقنية  العديد من  �شا�شات  الم�شروع على  55- عر�س 
عديدة مع اأع�شاء لجنة التنمية الم�شرفة على الم�شروع.

56- وهي جمعية ترعاها عقيلة ال�شيد الرئي�س، وهي الجمعية الرئي�شية في االأمانة ال�شورية للتنمية، تاأ�ش�شت عام 2008.
57- نظمت االأمانة ال�شورية للتنمية في دم�شق في 23-1-2010 الموؤتمر االأول للتنمية في �شورية وكان �شعاره: دور المجتمع 
االأهلي في التنمية. ولقد �شددت عقيلة ال�شيد الرئي�س ال�شيدة اأ�شماء االأ�شد، راعية الموؤتمر، على دور المجتمع االأهلي 

في التنمية واأنه ي�شكل القطاع الثالث بعد القطاع العام والخا�س. 
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ولكن ال بدَّ من اأن ننّبه هنا اإلى اأن ن�شاط الجمعية المتعدد لم يجذب فقط ال�شباب، 
اإلى  الجمعية  ن�شاط  يتحول  اأن  التي كانت تخ�شى  الر�شمية  ال�شلطات  انتباه  اأي�شًا  واإنما 
الن�شاط  اإلى  الجمعية  تتحول  اأن  خا�س  وب�شكل  اأهدافها،  عن  بعيدة  اأخرى  اتجاهات 
اأو الدينية، خ�شو�شًا تلك  اأن ت�شتغل منبرها الفئات ال�شيا�شية  اأو  اأو الديني،  ال�شيا�شي 
التي ال تعمل في اإطار الدولة. وفي هذه الحالة من الطبيعي اأن تزداد مراقبة الجمعية من 
هذه ال�شلطات، كلما ازداد ن�شاطها وتو�شعت اأبعاده، ال �شيما في المجال الثقافي وتنظيم 
االجتماعات الكبيرة كالحفالت والمهرجانات ال�شنوية. فهي تخ�شى كذلك من اأن ت�شتغل 
الجمعيَة الدوُل المعادية ل�شيا�شة �شورية، من هنا كان الت�شديد على عدم التعامل مع عدد 
من المنظمات غير الحكومية الدولية، وخ�شو�شًا االأمريكية. كما ت�شترط وزارة ال�شوؤون 
اأو الم�شاعدات  االجتماعية والعمل على الجمعيات غير الحكومية عدم قبول التبرعات 
من  م�شبقة  موافقة  على  الح�شول  قبل  كانت،  اأية جهة  اأو  كان  اأي طرف  من  االأجنبية 
الوزارة. وهذا ال�شرط موجود في النظام الداخلي المعتمد في الجمعيات، والذي تقدمه 
الوزارة للجمعية عند تاأ�شي�شها لتتبناه، والذي يمكن لها اأن تجري عليه بع�س التعديالت 
التي تتنا�شب مع اأهداف الجمعية، وال ي�شدر النظام الداخلي للجمعية اإال بعد اأن ينال 
موافقة الوزارة عليه وال �شيما على التعديالت التي اأدخلتها الجمعية. وهكذا فاإن جمعية 
ا�شتلمتها من  التي  المنح  الوزارة على  موافقة  م�شبقًا على  قد ح�شلت  �شلمية  اأ�شدقاء 
الوكالة ال�شوي�شرية للتنمية والتعاون اأو من الجمعية الكاثوليكية لمكافحة الجوع والتنمية.
�شمن  تتم  التي  الن�شاطات  في  للجمعية  الحرية  من  هام�شًا  هناك  فاإن  ذلك  ومع 
اإطار اأهدافها المذكورة في نظامها الداخلي، والتي تذكر في قرار تاأ�شي�شها. وتجازف 
اإيقافها  درجة  اإلى  المجازفة  تلك  ت�شل  اأن  ويمكن  اأهدافها،  عن  خرجت  اإن  الجمعية 
اأهمية  والعمل، وذلك بح�شب  ال�شوؤون االجتماعية  اأو حتى حلها من قبل وزارة  الموؤقت 

»المخالفة«. 
الذاتية،  مواردها  على  تعتمد  الجمعية  باأن  ر  نذكِّ الجمعية  لتمويل  وبالن�شبة 
تقدمها  التي  الخدمات  وعائد  �شابقًا،  ذكرناهم  الذين  االنت�شاب  ور�شم  كاال�شتراكات 
المنا�شبات  في  تقام  التي  وتلك  التعارف  كحفالت  والحفالت،  كالرحالت  الجمعية 
التي  التبرعات  اإلى  اإ�شافة  الميالدية،  ال�شنة  راأ�س  اأو  الجمعية  تاأ�شي�س  كعيد  الخا�شة، 

يقدمها بع�س االأع�شاء اأو اأ�شدقاء الجمعية. 
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ومن جهة اأخرى، تقدم وزارة ال�شوؤون االجتماعية م�شاعدات للجمعيات على �شكل 
الجمعيات  في  المالي  المو�شوع  اأن  علمًا  للجمعية58،  كم�شاعدة  متوا�شعة  �شنوية  منحة 
كبيرة من جهات  منح  كانت هناك  اإذا  �شيما  ال  الوزارة،  من  ومراقب  مو�شوع ح�شا�س 

اأجنبية. 
بعد  اأي   ،2010 عام  في  ع�شوًا   250 اأكثرمن  الجمعية  اأع�شاء  عدد  اأ�شبح  اأخيرًا، 
اأربعة اأعوام فقط على تاأ�شي�شها، وتتميز بح�شور جيد للن�شاء الذين ي�شكلون ن�شبة 40 % 
من اأع�شاء الجمعية. ولكن ال تزال ن�شبة ال�شباب �شعيفة قلياًل، فال�شباب، من الجن�شين، 
الجمعية،  اأع�شاء  تقريبًا من   %  25 �شوى  ي�شكلون  ال  �شنة   30 اأعمارهم عن  تقل  الذين 

ولكن الن�شاء حا�شرات بقوة في مختلف برامج الجمعية. 

المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات في مدينة �شلمية
في الواقع، ال يمكن ف�شل العوائق التي تواجه الجمعيات المدنية في �شلمية، عن تلك 

التي نجدها على الم�شتوى الوطني، ومن اأهمها:
طول  اإلى  اإ�شافة  تاأ�شي�شها،  عملية  تعيق  التي  الجمعيات  لهذه  الناظمة  القوانين  ـــ 
تاأ�شي�شها، والتي تزيد على �شنة في  الفترة التي تحتاجها الجمعية للح�شول على قرار 
حتى  بالجمعية  الثقة  ويزعزع  الموؤ�ش�شين  لدى  الحما�س  ي�شعف  مما  االأحيان،  معظم 
قبل اأن تتاأ�ش�س. علمًا اأن الخطاب الر�شمي الحالي ي�شدد على الحاجة اإلى تعديل قانون 
الجمعيات، الذي اأ�شير اإليه في الخطة الخم�شية العا�شرة )2006-2010(59، وحتى االآن 
القانون  يلبي  ال  اأن  االآن  منذ  الجمعيات  وتخ�شى  المذكور.  الجمعيات  قانون  ي�شدر  لم 

الجديد كل طموحاتها60.
تاأ�شل  نتيجة  الجماعي  الطوعي  العمل  وثقافة  المدني،  المجتمع  ثقافة  �شعف  ـــ 

58- لم ت�شتفد الجمعية منذ تاأ�شي�شها في عام 2006 �شوى من منحة واحدة مقدارها 25000 ل.�س )تعادل تقريبًا 500 
دوالر(.

59- ففي الف�شل ال�شاد�س من الخطة والمتعلق بالق�شايا الم�شتركة عبر القطاعات تقول الخطة: »ومن هنا فاإن الخطة 
الخم�شية الحالية �شت�شهد تعدياًل لقانون الجمعيات والموؤ�ش�شات االأهلية ينطلق في منهجيته وفق روؤية لدور تنموي 
بارز لقطاع اأهلي م�شتقل وحر، �شمن اإ�شراف ودعم من الدولة ل�شمان توافق اأهداف وا�شتراتيجيات هذه الجمعيات 
والموؤ�ش�شات االأهلية مع التوجهات العامة الكلية للتنمية، فيكون التمويل والت�شبيك بين الجهات العامة والخا�شة في 

ذات ال�شياق«. )الخطة الخم�شية العا�شرة، �س220(.
60- �شدر في م�شر قانون جديد للجمعيات في عام 2002. و�شرعان ما انهمرت المطالبات باإلغائه اأو تعديله.
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الموروثات في ثقافة المجتمع، ال �شيما الثقافة الدينية واالنتماءات ال�شيقة. ويوؤدي ذلك 
اإلى اأن تكون الجمعيات نخبوية بعيدة عن القطاع الجماهيري الوا�شع. وقد ت�شيطر على 
هذه الجمعيات اإدارة هدفها الرئي�شي اال�شتمرار في اإدارتها للجمعية من اأجل م�شالحها 

الخا�شة وللتحكم بن�شاطاتها وتطلعاتها، ولو كان االأمر على ح�شاب نموها وتطورها. 
الدولة،  من  الحقيقي  المالي  الدعم  وغياب  للجمعيات،  الذاتية  الموارد  �شعف  ـــ 
اإذا  الجمعيات  في  للعمل  الموظفين  انتداب  اأو  لها،  مقر  تاأمين  اأو  اللوج�شتي،  كالدعم 

ا�شتدعت الحاجة لذلك. 
بع�س  محاولة  اأو  نخبوية،  جمعيات  اإلى  وتحويلها  الجمعيات  احتواء  محاولة  ـــ 
على  المحافظة  الدينية،  �شيما  ال  االأولية،  المجتمع  مكونات  اأو  ال�شيا�شية  الت�شكيالت 

نفوذها وال�شيطرة على الجمعيات.
والحركات  ناحية  من  المدني  المجتمع  منظمات  بين  والتكامل  التن�شيق  �شعف  ـــ 
العمال،  البيئة،  المراأة،  )حركة  اأخرى  ناحية  من  ال�شيا�شي  الطابع  ذات  االجتماعية 
الفالحين ... اإلخ(، مما يوؤثر على اأ�ش�س الم�شاركة وتبادل االأفكار والتعاون واال�شتقاللية.
المحلية،  االإدارية  الجهات  من  الواقع  اأر�س  على  الملحوظ  التعاون  من  بالرغم  ـــ 
الثقة  �شعيفة  المحلية  ال�شلطات  زالت  فما  المدني،  المجتمع  جمعيات  مع  كالبلديات، 

بهذه الجمعيات. اإنها ت�شاعدها اأكثر مما تتعاون معها.
لعملية  �شلمية،  منطقة  في  حاليًا  المتنامي  الخا�س،  القطاع  من  الدعم  �شعف  ـــ 

التنمية االجتماعية كجزء من الم�شوؤولية االجتماعية التي يتوجب عليه اأن يتحملها.
القوى  مع  بالتعاون  البع�س  يدينها  التي  الجمعيات  لها  تتعر�س  التي  االتهامات  ـــ 
وبالتالي  النامية.  الدول  في  المجتمعات  اإلى عمق  الدخول  على  تعمل  التي  الراأ�شمالية 
ا�شطرار الجمعيات للدفاع عن نف�شها با�شتمرار، �شد من يتهمها بالتعامل مع الغرب، 
و�شد من يتهمها بالعلمانية ال�شلبية، و�شد من يتهمها باالإدارة ال�شيئة للمنح التي تح�شل 

عليها... اإلخ، وهذا يوؤثر تاأثيرًا كبيرًا على اأداء الجمعيات، على جميع االأ�شعدة.
ـــ اإن الفاعل االأ�شا�شي في التنمية في �شورية هي الدولة، وعالقة الجمعيات التنموية 
اأ�شدقاء �شلمية، مع الدولة هي عالقات قانونية ت�شمح للدولة  غير الحكومية، كجمعية 
اإدارية  موافقات  على  الح�شول  من  ذلك  يت�شمن  ما  بكل  الجمعيات  اأن�شطة  بمراقبة 
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من  الكثير  على  وموافقات  التبرعات،  اأو  المنح  على  الح�شول  وموافقات  لتاأ�شي�شها 
والرقابة  للمتابعة  تتعر�س  عام  ب�شكل  الجمعيات  اأن�شطة  اأن  نجد  وبالتالي  ن�شاطاتها، 

ب�شكل دائم، وبالتالي تاأثرها الكبير بالروتين االإداري.

بين  والتكامل  التن�شيق  �شعف  اإليها  اأ�شيف  ما  اإذا  مجتمعة،  ال�شابقة  االأ�شباب  اإن 
ناحية  ال�شيا�شي من  الطابع  ذات  االجتماعية  والحركات  ناحية  المدنية من  الجمعيات 
الفاعل  الدور  على  اأثرت  اإلخ(،  الفالحين...  العمال،  البيئة،  المراأة،  )حركة  اأخرى 
للمنظمات االأهلية واأ�شعفت كفاءتها، وبالتالي قدرتها على اال�شتدامة، ال �شيما من خالل 
تردد جيل ال�شباب في االنخراط في الجمعيات خوفًا من الم�شتقبل، وبالتالي فهو ي�شعى 
لالبتعاد عن »التورط« في جمعيات قد تكون ن�شاطاتها في مو�شع ال�شك لدى ال�شلطات 
الر�شمية، وبالتالي يمكن اأن يوؤثر ذلك على فر�س الح�شول على العمل اإن كان في القطاع 

العام اأو الخا�س. 

الخال�شة
دورًا  تلعب  اأن  يمكن  الجمعيات  باأن  �شلمية  جمعيات  في  تجربتنا  خالل  من  نعتقد 
هامًا في عملية التحول االجتماعي للمجتمع من االأهلي اإلى المدني61، وذلك من خالل 
تنوع انتماءات اأع�شاء هذه الجمعيات واالأطياف المختلفة التي ينتمون اإليها، ال �شيما في 
التي تطرحها والتي  الم�شاريع والبرامج  الكبيرة والمتو�شطة، وكذلك من خالل  المدن 
ت�شب في �شالح المجتمع بكل فئاته. فالتطور الديمقراطي للمجتمعات العربية وتحديثها 

يتطلب قيام تنظيمات غير حكومية تمار�س ن�شاطًا يكمل دور الدولة. 
ـــ  اقت�شادية  الأنماط  نتاج  هي  اليوم  ال�شائدة  واالجتماعية  االإنتاجية  العالقات  اإن 
اجتماعية من روا�شب قبلية وع�شائرية و�شبه اإقطاعية و�شبه راأ�شمالية، تداخلت ع�شويًا 
من  تنطلق  ومدنية  حديثة  ظاهرات  ينتج  اأن  المجتمع  لهذا  يمكن  وال  بقوة.  وت�شابكت 
مفهوم المواطنة التي تفتر�س مجموعة من الواجبات والحقوق لالأفراد وعليهم، واإنما 
اأو  القبلية  اأو  الع�شائرية  بالبنى  مرتبطة  والمدنية،  الحداثة  اّدعت  واإن  ينتج ظاهرات، 
�شفاتها  وتك�شبها  طياتها  في  الحديثة  الظاهرات  ت�شتوعب  البنى  فهذه  المناطقية، 
61- نالحظ في الخطاب الر�شمي الحالي االختالط بين مفهومي االأهلي والمدني، بالت�شديد على ت�شمية الجمعيات باأنها 

اأهلية، وال ت�شتخدم كلمة مدنية اإال نادرًا، واإن ذكرت فهي مرفقة دومًا بم�شطلح االأهلي.
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فى  اأكبر  م�شوؤولية  تحمل  من  المجتمع  بتمكين  المدنية  الجمعيات  وت�شمح  وم�شكالتها. 
والت�شامن  والتكافل  الجماعي  المبادرة والعمل  اإ�شاعة قيم  وت�شاعد على  �شوؤونه،  اإدارة 
واالعتماد على النف�س، مما يهيئ فر�شًا اأف�شل لتجاوز هذه المجتمعات مرحلة االعتماد 
على الدولة فى كل �شيء، وي�شتبعد تاأثير الموؤ�ش�شات االجتماعية االأولية كاالأ�شرة والقبيلة 
ال�شيا�شية  الموؤ�ش�شات  ي�شتبعد  الدينية، كما  اأو  المذهبية  اأو  االإثنية  والطائفة  والع�شيرة 
الموؤ�ش�شات  على  القائم  المدني  المجتمع  اإطار  في  مح�شورًا  عمله  ويبقى  والحكومية، 
لخدمة  والحما�س  التطوعي  العمل  على  ن�شاطها  يقوم  التى  الحكومية  غير  والمنظمات 
الم�شلحة العامة، وهو يعلي من �شاأن الفرد دون اأن يج�شد ثقافة مجتمع الفردية، بل على 
العك�س ثقافة مجتمع الت�شامن. فهو من حيث المبداأ ن�شيج مت�شابك من العالقات التي 
تقوم بين االأفراد من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة اأخرى، وهى عالقة تقوم على 
تبادل الم�شالح والمنافع، والتعاقد والترا�شي والتفاهم واالختالف والحقوق والواجبات 

والم�شوؤوليات.
اإن ن�شر ثقافة المجتمع المدني هي ما يجب العمل عليه، فن�شوء الجمعيات حديث 
تكون  اأن  الطبيعي  االأخيرة، ومن  الثالثة  العقود  اإلى  تاأ�شي�شها  ويعود  �شورية،  العهد في 
هناك م�شاكل وعوائق، ال �شيما في وقت تزداد فيه الحركات الدينية قوة ونفوذًا واإمكانات 

مادية. 
بالتعامل مع الجمعيات،  القائمة والمتعلقة  ال�شيا�شات  لتغيير  هناك حاجة حقيقية 

وزيادة التعاون بين ال�شلطات المحلية، كالبلديات، مع المجتمع المدني. 
يتهم البع�س الجمعيات المدنية بعالقتها بالعولمة، وال �شيما العولمة الحالية االأحادية 
القطب. هذا المو�شوع يندرج في مجال فهم العولمة وعالقة الداخل مع الخارج، دون 
و�شع ذلك في اإطار تاآمري كما هو الحال في معظم االأحيان. فاالتجاه العام للجمعيات 
بين  الفعلية  الم�شاواة  اأ�شا�شها  لعولمة  والدعوة  الحالي،  ب�شكلها  العولمة  مناه�شة  هو 

ال�شعوب واالنتقال اإلى عالم اآمن وديمقراطي ي�شوده العدل ويختفي منه الفقر.
الحكومي  غير  المدني  المجتمع  مفهوم  لتو�شيح  فاأكثر  اأكثر  الحاجة  تبرز  اأخيرًا، 
هذا  في  والن�شر  الكتابة  �شرورة  وكذلك  ال�شيا�شي،  اأو  االأهلي  العمل  مع  خلطه  وعدم 
المجال واإيجاد ما يمكن اأن نطلق عليه اأدب المجتمع المدني، وذلك في اإطار عملية بناء 

ثقافة المجتمع المدني. 
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الفصل السادس:

السينما السورية واجملتمع املدني

فاضل الكواكيب

مقدمة
منطلقي في البحث يتمركز حول اأطروحتين اأ�شا�شيتين:

بدخول  �شورية  في  المدني  المجتمع  ل�شيرورة  التاريخي  ال�شياق  ارتباط  االأولى: 
التا�شع  القرن  اأوا�شط  من  بدءًا  وم�شر،  العثمانية  ال�شلطنة  اأقاليم  بع�س  اإلى  الحداثة 
ع�شر، وبالتالي فاإنني ال اأطلق �شمة المجتمع المدني على البنى االجتماعية القائمة قبل 
هذه الحقبة التاريخية )كالوقف والزكاة والطرق ال�شوفية وجمعيات المهنة الواحدة( 
هذه  اأن  واأرى  المنطقة،  مجتمعات  اإلى  الحداثة  دخول  بعد  بع�شها  ح�شور  ا�شتمر  واإن 

ال�شيغ تنتمي اإلى ما يمكن ت�شميته المجتمع االأهلي ـــ االإح�شاني.
وعلى  الجماعية  الم�شهدية  الفنون  خا�شة  والفنون  الثقافة  اأن  على  تقوم  الثانية: 
في  المدني  المجتمع  لحراك  »ا�شتبداليًا«  اأو  »بدياًل«  حراكًا  عك�شت  ال�شينما،  راأ�شها 

الفترة ال�شلطوية االأحادية التي تكّر�شت في �شورية منذ عام 1958.
اأو  اإيجابي  قيمة  داللة حكم  »التعوي�شي«  اأو  باال�شتبدالي  الدور  تو�شيف هذا  ولي�س 
�شلبي، كما اأنه لي�س محاولة لتبرير هذه الحالة اال�شتبدالية، واإنما يتمحور البحث حول 
التعبيرات  البديلة عن  االجتماعية  التعبيرات  في  للحفر  في محاولة  الحالة  ر�شد هذه 
اأو  التي تعطي م�شاحة وا�شعة بدرجة  الدول  الديمقراطية تلك  الدول  التي تر�ّشخت في 

باأخرى لفعالية المجتمع المدني. 
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مفهوم الفنون الحديثة في الف�شاء ال�شوري و�شيرورة ن�شوئها
في  والم�شري  ال�شامي  الف�شاء  في  بداأ ظهورها  التي  الحديثة  للفنون  اإن مفهومي 
الن�شف الثاني من القرن التا�شع ع�شر مرتبط باأ�شكال وقوالب االإبداع واالأجنا�س الفنية 
التي لم تعرف تطورًا في هذا الف�شاء خالل الع�شور والقرون الما�شية، واإنما هي نتاج 
الثقافي مع الغرب ولن�شوء فئات جديدة في المجتمع )خا�شة في االأو�شاط  لالحتكاك 
الم�شيحية فيما يتعلق ببالد ال�شام و�شورية �شمنًا( بداأت تنهل من الثقافة الغربية، عن 
طريق القراءة وال�شفر والتعليم الحديث الذي لم يفتح فح�شب بابًا على الثقافة والعلوم 
الكال�شيكية  العربية  للثقافة  االعتبار  اإعادة  على  رّكز  بل  الغرب  من  االآتيين  الحديثين 
ومنجزاتها حتى نهايات القرن العا�شر، كما رّكز على اإعادة االعتبار للغة العربية معيدًا 
اإحياءها ومطورًا اأ�شاليبها وم�شتحدثًا مفردات جديدة فيها تت�شق مع التطور االجتماعي 

التقني.
ولكن ن�شوء اأو اإحياء االأ�شكال الفنية تطلب تطورًا اقت�شاديًا اجتماعيًا جذريًا لم يكن 
متوافرًا، ففن الم�شرح مثاًل، الذي هو طق�س اجتماعي حداثي بامتياز، ظلَّ مرفو�شًا في 
بالد ال�شام اإلى درجة اأن بع�س رّواده في تلك البالد ا�شطروا للهجرة اإلى م�شر، وهي 
الف�شاء الم�شرقي الوحيد الذي بداأ بتقبل هذا الطق�س منذ اأوا�شط القرن التا�شع ع�شر، 
في حين اأنه لم يدخل بالد ال�شام ب�شكل جدّي �شوى في ع�شرينيات القرن الع�شرين، علمًا 
الم�شيحية  للطوائف  تابعة  اأخرى  ومدار�س  التب�شيرية  البعثات  مدار�س  لبع�س  كان  اأنه 

العربية الف�شل في اإدخاله بوجل، منذ اأوا�شط القرن التا�شع ع�شر كن�شاط مدر�شي.
بالمقابل فاإن ال�شينما ارتبطت بطق�س العر�س الذي بداأ اأواًل في م�شر، ثم انتقل اإلى 
�شورية )العر�س االأول في �شورية تّم في مدينة حلب عام 1908(، وقد ُعّد هذا الطق�س 
في بداياته طق�شًا ت�شلويًا اأقرب اإلى طقو�س ال�شيرك وطقو�س المالهي ب�شكلها الغربي، 
اأواخر القرن التا�شع ع�شر، وفي �شورية منذ بدايات  وهي التي ازدهرت في م�شر منذ 
القرن الع�شرين. من هنا فاإن طق�س الم�شاهدة ال�شينمائية كان في البداية طق�شًا ذكوريًا 
تزامن  الذي  االجتماعي  التطور  ومع  المجتمع،  من  الدنيا  الفئات  على  واقت�شر  بحتًا، 
جديدة  طبقات  ن�شوء  مع  تزامن  كما  االأوروبية،  والثقافة  الحديث  التعليم  انت�شار  مع 
العربية  القومية  بالحركات  مرتبط  ثقافي  �شيا�شي  وحراك  والمتعلمين  المثقفين  من 
الُمطالبة باإن�شاء الدولة الوطنية الحديثة الم�شتقلة عن ال�شلطنة العثمانية )وقد تّم هذا 
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االأمر بالن�شبة ل�شورية عام 1918(، فاإن الطق�س االإبداعي المرتبط ب�شرورة الجماعية 
واختالط الجن�شين بداأ يحرز اهتمامًا تدريجيًا وبطيئًا من الفئات والطبقات الحداثية 
الوطنية  البرجوازية  وم�شلمي  المدن  م�شيحيي  وخا�شًة  الحين،  ذلك  في  ال�شاعدة 

الو�شطى المتعلمة.
بالمقابل فاإن الم�شروع اال�شتقاللي ال�شوري �شهد انتكا�شًة �شريعة، بعد قيام فرن�شا 
باحتالل �شورية وفر�س االنتداب عليها عام 1920، مما عرقل ب�شّدة محاوالت التحديث 
الجوهرية في كل القطاعات، فاحتفظت �شورية اإبان االنتداب باأ�شكال هجينة ومتناق�شة 
و�شطحية  جزئية  اأ�شكااًل  التحديث  عملية  واأخذت  واالقت�شادية  االجتماعية  البنى  من 
وم�شّوهة، فقد احتفظت البنى االإقطاعية والدينية التقليدية بح�شورها الم�شيطر مدعومًا 
من قوى االنتداب، مع ظهور َوِجل لنخب برجوازية وعلمانية من التكنوقراط والمثقفين.
ورغم انت�شار الفكر االأوروبي الحديث بين المتعلمين )القومي، المارك�شي، الليبرالي، 
اإلخ...( اإال اأن جهود النخب ال�شيا�شية والثقافية توّجهت اأ�شا�شًا نحو الن�شال ال�شيا�شي 

واأحيانًا العنفي لتحقيق اال�شتقالل الوطني.
تتح  ولم   )1946  – االنتداب )1920  فترة  ب�شّدة في  الثقافي  الحراك  تعرقل  وهكذا 
الفر�شة لرّواد الفنون المحدثة كي يراكموا كّمًا يخلق نوعًا متميزًا واحترافيًة حقيقية. 
واقت�شرت الممار�شات االإبداعية على النتاج الفردي، اأما النتاج الذي يتطلب بنى تحتية 
واقت�شر  �شديد  ببطء  نما  فقد  حداثيًا،  اجتماعيًا  وف�شاًء  متطورة  وتعليمية  اقت�شادية 
على مبادرات مجموعات من الهواة واأن�شاف المحترفين قّدموا اأعمالهم )الم�شرحية 

والمو�شيقية( على خ�شبات غير احترافية.

الإنتاج ال�شينمائي ال�شوري في بواكيره وعالقته ب�شياقات ال�شلطة
واإذا كان الكالم الوارد اأعاله يتعلق بنتاجات الم�شرح واالأداء المو�شيقي الجماعي، 
واالإبداع  االإنتاج  محاوالت  عوملت  فقد  �شوءًا.  اأكثر  كانت  ال�شينمائي  االإنتاج  حال  فاإن 
ال�شينمائي االأولى التي انطلقت منذ الع�شرينيات، با�شتخفاف وت�شّدد وا�شحين من قبل 
االنتداب  �شلطات  وقفت  فقد  المحليين.  والموظفين  والم�شوؤولين  االنتدابية  ال�شلطات 
بقوة �شد التجارب ال�شينمائية االأولى تحت حجج وذرائع مختلفة، ويبدو الفيلم ال�شوري 
الروائي االأول »المتهم البريء« الأيوب بدري )1928(، مثااًل كال�شيكيًا على ميل ال�شلطات 

اال�شتعمارية لمجاراة البنى التقليدية ومنافقتها في المجتمعات التي ت�شتعمرها.
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االأول  الن�شائي  الدور  موؤدية  اأن  بذريعة  الفيلم  االنتداب عر�س  �شلطات  فقد منعت 
المحلي  المجتمع  حفيظة  �شيثير  ال�شا�شة  على  ظهورها  واأن  م�شلمة«،  »�شيدة  هي  فيه 
»المحافظ« ورجال الدين. كل هذا اأجبر �شانعي الفيلم على اإعادة ت�شويره مع راق�شة 

اأجنبية مقيمة في دم�شق متكّبدين الكثير من الخ�شائر.
كذلك عرقلت ال�شلطات عر�س الفيلم الثاني »تحت �شماء دم�شق« الإ�شماعيل اأنزور 
�شوريون،  �شّورها  التي  االأولى،  الوثائقية  االأفالم  كانت  كما  مختلفة،  بحجج   )1932(
عن  رم�شان،  �شّورها  التي  االأ�شرطة  نذكر  )كاأمثلة  �شديدين  وحذف  لرقابة  تتعر�س 
جنازة الزعيم الوطني اإبراهيم هنانو في حلب، اأو عن ا�شتقبال الوفد ال�شوري العائد من 

مفاو�شات 1936 في باري�س(.
اإما من قطاع الهو�س  اأتوا  ال�شينمائي في �شورية  اأن رّواد ممار�شة العمل  المالحظ 
النا�شئ بالتقنيات وقد مار�شوه ب�شكل فردي )كم�شلحين الآالت الت�شوير الفوتوغرافي 
كنف  في  اأواًل  ن�شاأت  التي  الفنية  االأندية  ي�شّمى  كان  مما  اأو  مثاًل(،  الراديو  واأجهزة 
المدار�س، ثم تحّولت اإلى اأندية م�شتقلة �شبه اأهلية �شبه مدنية يجتمع فيها الفنانون من 
لي�س  للجمهور،  الفنية  اأعمالهم  يقّدمون  هوؤالء  وكان  الهواة.  ومن  المحترفين  اأن�شاف 
واالأ�شري، كما  والمهني  ال�شلبي على و�شعهم االجتماعي  التاأثير  كمحترفين خ�شية من 

اأنهم لم يجدوا اأي دعم مبا�شر اأو غير مبا�شر اأو اأية ت�شهيالت من ال�شلطات.

النوادي الفنية والإبداع الم�شهدي
اال�شتقالل،  بعد  ن�شاأت  التي  ال�شلطات  على  هذا  والت�شهيل  الدعم  انعدام  وينطبق 

والتي كانت ذات طابع طبقي محافظ وثقافة واإيديولوجية يمينّيتين.
كان اال�شتثناء االحترافي الوحيد هو الفرق الم�شرحية التي احترفت تقديم الكوميديا 
في المالهي وال�شاالت التي تقدم فيها هذه العرو�س، ال كعرو�س م�شرحية حقيقية واإنما 

كُنمر ت�شلوّية.
الأنهما  هنا  ياأتي  الم�شرحي  واالإبداع  الم�شرحي  الطق�س  عن  ل  المف�شّ والحديث 
ارتبطا تاريخيًا بن�شوء ال�شينما، فالم�شرح كان م�شدرًا اأ�شا�شيًا اأمّد ال�شينمات النا�شئة 

بعنا�شرها الفنية.
من  الخم�شينيات  الع�شرينيات حتى  منذ  ازدهرت  التي  الفنية  االأندية  اإلى  بالعودة 
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بالدولة، فالدولة  المدني  المجتمع  اأولى تم�س عالقة  نقع على مفارقة  الما�شي،  القرن 
وحرية  الحزبية  ال�شيا�شية  التعددية  من  لنوع  اإقامتها  ورغم  الهوى،  يمينية  المحافظة 
ب�شبب  كانت  تّقطعات(،  مع   1958 حتى   1946 من  ا�شتمرت  الدولة  )وهذه  ال�شحافة 
طبيعتها المحافظة تتعامل مع الثقافة، وخا�شًة الفنون، با�شتخفاف وازدراء ي�شل اإلى 
حد العداء، كذلك فاإن الطبيعة المحافظة لهذه الطبقات الحاكمة جعلها تهادن ب�شدة 
ــ خا�شًة العمل الم�شهدي  البنى االجتماعية والقانونية التقليدية، من هنا فاإن العمل الفنيـ 
التاريخية  المفارقات  اإليه نظرًة دونية، ومن  ـــ كالم�شرح وال�شينما والرق�س ظلَّ ينظر 
اأن المبدعين ظلوا في تلك الفترة التي ات�شمت بالعمل ن�شف االحترافي م�شتقلين عن 
بالموؤ�ش�شات  اأي  الدولتي  بال�شكل  العمل االحترافي  ارتبط  بينما  الحكومية،  الموؤ�ش�شات 

الثقافية التي اأن�شاأتها اأو رعتها الدولة.

الإبداع الثقافي والم�شهدي في فترة الوحدة
عبد  جمال  برئا�شة  و�شورية(  م�شر  )بين  عربية  وحدة  اأول  ن�شاأت   1958 عام  في 
االأحزاب  ُحّلت  فقد  ت�شلطيًا،  �شعبويًا  ثوريًا  �شكاًل  الوحدة  حكم  اأخذ  وقد  النا�شر، 
مت�شدٍد.  طابٍع  ذا  كان  للجمعيات  جديد  قانون  و�شدر  واحد،  حزٍب  ل�شالح  ال�شيا�شية 
المفارقة اأن هذا القانون لم يمنع ن�شوء ع�شرات الجمعيات ذات الطابع الثقافي والفني 
باأعداٍد لم ي�شبق لها مثيل وفي فترة ق�شيرة، وقد لعبت هذه الجمعيات في الفترة االأولى 
من اإن�شائها دورًا تنويريًا وتثقيفيًا عالي ال�شوية. اإن تف�شير هذا االزدهار يكمن في الزخم 
ال�شعبي القومي الذي بلغ ذروته اإبان الوحدة، وكذلك في التغّيرات الجذرية التي بداأت 
تطراأ على المجتمع ال�شوري عبر التحوالت االقت�شادية المتمحورة حول التوزيع االأكثر 
عدالًة للثروة، مما اأدى اإلى �شعود طبقات جديدة نالت حظًا وافرًا من التعليم لم تكن 
تناله �شابقًا، وتحولت الحداثة الفكرية والثقافية واالجتماعية من منجز تنهل منه فئة 

�شغيرة اإلى حالة معممة.
هذه الدولة اأن�شاأت وزارة للثقافة الأول مرة في التاريخ ال�شوري الحديث، ولكن اإذا كان 
اإن�شاء مثل تلك الوزارة قد ارتبط في الفكر االأوربي الليبرالي اآنذاك بدول اال�شتراكية، 
كمحاولة لل�شيطرة االإيديولوجية على العقول، فاإن االأهم اأن اإن�شاء تلك الوزارة في دولة 
الوحدة جعلها ت�شبح اأول حا�شن وداعم للموؤ�ش�شات الثقافية الحقيقية. فبعد ظهور وزارة 
والم�شرح  للمو�شيقا  وعليا  متو�شطة  ومعاهد  قومي  م�شرح  اإن�شاء  تم  وتطورها،  الثقافة 
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والفنون، ومراكز ثقافية ومكتبات عامة في المدن والريف وفرق فنون �شعبية، والقيام 
باإحياء الفنون الكال�شيكية والفولكلورية العربية وال�شورية، كما اأن�شاأت دولة الوحدة اأول 
كلية للفنون الجميلة عام 1958، وقد كان اإن�شاء مثل هذه الكلية قبل �شنوات قليلة حلمًا 
التي  الحاكمة  للطبقات  بالن�شبة  بالخطيئة  واأ�شبه  للمثقفين،  بالن�شبة  المعجزة  يقارب 
كان من الممكن اأن تعتبرها بوؤرة للف�شاد والف�شق. وعمدت الدولة اأي�شًا اإلى تاأهيل كوادر 

فنية جامعية محترفة عبر البعثات اإلى م�شر والدول االأوربية ال�شرقية والغربية.

ال�شينما في ع�شر الوحدة 
وبعد تجارب فا�شلة في ال�شناعة ال�شينمائية �شبقت عام 1958 كان اإن�شاء م�شلحة 
االأ�شا�شي  المحر�س   1963 عام  بعد  لل�شينما  عامة  وموؤ�ش�شة  نف�شه  العام  في  لل�شينما 

لن�شوء �شينما �شورية احترافية وفنية �شواء في القطاع العام اأم الخا�س.
ومن الوا�شح اأن الف�شل في تاأ�شي�س �شناعة �شينمائية قبل 1958 ارتبط باأن �شلطة 
دور  باأي  تقوم  الأن  ـــ  اأ�شاًل  تطمح  تكن  ولم  ـــ  ت�شتطع  لم  النا�شئة  والراأ�شمالية  االأعيان 
حقيقي في التاأ�شي�س ل�شناعة �شينمائية، اأو حتى رعاية مناخ يروج للثقافة ال�شينمائية 
ولثقافة الحداثة وفنها عمومًا، ويعود ذلك اإلى االنخفا�س الوا�شح في الم�شتوى الثقافي 

لنخبها، وموقفها المتحفظ من تيارات الحداثة والي�شار.
الن�شبية  الحرية  وكذلك   ،1958 قبل  قامت  التي  الن�شبية  الحزبية  التعددية  ورغم 
لل�شحافة، فاإن ذلك كله لم ينعك�س اإيجابًا على التعبير الفني، �شواًء على الم�شتوى الكمي 
الموؤ�ش�شاتية. وهكذا كانت  الرعاية  التي تتطلب نوعًا من  اأ�شكاله  النوعي خا�شًة في  اأو 
حوامل االقت�شاد الحر التي رعتها الحكومات ما قبل 1958، غير قادرة على الم�شاهمة 
في ن�شوء �شناعة ثقافية ذات ح�شور حقيقي، وكان البديل االإيديولوجي الثوري في فترات 

�شعوده هو الراغب والقادر على اأن يخلق هذه ال�شناعة.
قد يطرح هنا ت�شاوؤل جوهري حول التناق�س بين الطبيعة االأحادية للنظام النا�شئ 
عام 1958 وبين رعايته للتعددية الثقافية، بل واالجتماعية واالقت�شادية، وكذلك انفتاحه 

على تيارات الفكر االأوربي النه�شوي والحديث المتعددة والمتناق�شة اأحيانًا.
اإن الجواب على هذا الت�شاوؤل قد يكمن في اأربعة عنا�شر اأ�شا�شية:

1. اإن التيار الفكري الذي وقف وراء ال�شلطة بعد 1958 و1963 هو تيار اأكثر انتماًء 
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وهو  الفترة،  تلك  قبل  الحاكم  البرجوازي  ن�شف  االإقطاعي  ن�شف  التيار  من  للحداثة 
تحت  والحزبية  ال�شيا�شية  للتعددية  اأحيانًا  تبنيه  رغم  وذلك  بطبيعته  المحافظ  التيار 

تاأثيرات اأغلبها خارجي ولي�س داخليًا.
2. اإن البنى الدولتية التي اأن�شاأها جمال عبد النا�شر بعد وحدة 1958 كانت جزءًا 
من م�شروع ا�شتقاللي نه�شوي طموح با�شره عبد النا�شر في م�شر بعد ثورة 1952، وقد 
اأ�شا�شًا على »طموحات نه�شوية وا�شتقاللية« امتلكت عقول ال�شعوب  بني هذا الم�شروع 
اأهمها  اأ�شا�شية،  وتقوم على عنا�شر  التا�شع ع�شر،  القرن  بدايات  العربية منذ  والنخب 
القوية  الدولة  بناء  الواحدة،  العربية  الدولة  ثم  ومن  الم�شتقلة،  الوطنية  الدولة  اإقامة 
الحديثة ذات االقت�شاد الم�شتقل والمتطور، الق�شاء على الفوارق الطبقية واالجتماعية 

ال�شديدة بين طبقات وفئات المجتمع.
3. تميزت االإيديولوجيا الحاكمة باأنها اأناطت المهمة التعبوية/ الدعاوية باالإعالم، 
على  بها،  خا�شة  جمالية«  »نظرية  تبلور  لم  اأنها  كما  منه،  والم�شموع  المرئي  �شيما  ال 
ـــ من مغبة  ـــ وب�شمنها ال�شينما  الطريقة ال�شتالينية، االأمر الذي اأنقذ الثقافة ال�شورية 

ال�شقوط في مطب التحكم االإيديولوجي »الحديدي«.
)الي�شاري  والقومي  )المارك�شي(  الي�شاري  الفكر  اأن  نرى  ال�شورية  الحالة  في   .4
وال�شعبوي( ا�شتقطب معظم النخب المثقفة اآنذاك، وهي التي �شاهمت م�شاهمة اأ�شا�شية 
ابتعاد ق�شم كبير  النظر عن  الذكر، وذلك بغ�س  االآنفة  الثقافية  الموؤ�ش�شات  اإن�شاء  في 
الر�شمية، بل واتخاذها موقفًا نقديًا )واأحيانًا  الموؤ�ش�شة  من تلك النخب فيما بعد عن 

عدائيًا( منها.

1958 حتى يومنا هذا عن الجدل المعّقد في  تعّبر �شيرورة ال�شينما ال�شورية منذ 
الدور الممكن لالإبداع وللثقافة عمومًا في خلق  ال�شلطة والمبدعين، وعن  العالقة بين 
اأن  كما  المدني،  للمجتمع  الحّر  الحراك  غياب  عن  و»التعوي�س«  »اال�شتبدال«  من  نوع 
التغيرات التي اأ�شابت الخطاب االإبداعي وال�شينمائي منه، هي جزء ال يتجزاأ من تحّول 
التاريخية  ال�شياقات  في  والحفر  للك�شف  عملية  اإلى  تلك  واال�شتبدال  التعوي�س  عملية 
واالجتماعية، من اأجل البحث عن بدائل تخرج المجتمع من ماأزقه، بعد تحّول ال�شلطة 
الحاكمة من ال�شكل الثوري االأحادي اإلى ال�شكل الت�شّلطي/ االإفرادي، ونكو�شها اأو ف�شلها 

في تحقيق اأهداف »الم�شروع النه�شوي«.
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في الفترة االأولى )1958-1961( لم تكد ال�شينما ال�شورية االحترافية تبداأ بالتاأ�شي�س 
اإلى الحكم بعد انقالب  اليمينية  الفئات  التاأ�شي�شية بعودة  العملية  لنف�شها حتى توقفت 
الميول  ذي  القومي  ال�شعبوي  الثوري  الحكم  عودة  وبعد   .)1963-1961( االنف�شال 
الي�شارية عام 1963 من خالل حكم حزب البعث العربي اال�شتراكي، قام الحكم الجديد 
في اأيامه االأولى باإن�شاء الموؤ�ش�شة العامة لل�شينما التي تابعت حتى يومنا هذا عملها في 
من  الفنانين  ع�شرات  انتقال  ومع  ذلك،  مع  بالتوازي  ال�شورية.  ال�شينما  ورعاية  اإنتاج 
عملهم كهواة ون�شف محترفين قبل 1958، اإلى الموؤ�ش�شات الثقافية الر�شمية والتلفزيون 
الذي اأن�شئ عام 1960، فقد بداأت تظهر اأفالم �شينما القطاع الخا�س االحترافي. وقد 
يبدو من الُمفارق اأن تن�شاأ �شينما قطاع خا�س وتزدهر مع قيام ثورة اأو حكم ذي طابع 
ي�شاري، ويعود هذا بالطبع اإلى اأن ن�شوء هذه ال�شينما تطّلب وجود كوادر فنية محترفة 
تعمل في الفن دون اأن يحكم عليها المجتمع حكمًا �شلبيًا، وهذا ما لم يكن متوافرًا قبل 
ا�شتفاد  تحتية  تقنية  بنية  يوفر  بداأ  قد  لل�شينما  حكومية  موؤ�ش�شة  ن�شوء  اأن  كما   .1958

الخا�س من  القطاع  يلغ  لم   1963 بعد  القائم  الحكم  اأن  الخا�س، خا�شًة  القطاع  منها 
بعملية  ـــ  اقت�شر  واإنما  االقت�شادي،  الن�شاط  كل  بتاأميم  يقم  ولم  ال�شوري،  االقت�شاد 
الكبرى،  االأ�شا�شية  االقت�شاد  مفا�شل  تاأميم  على  ـــ   1964 عام  بعد  ت�شارعت  تدريجية 

وعلى متابعة اإ�شالح زراعي وا�شع بداأه عبد النا�شر عام 1958.

ال�شتينيات/ �شينما القطاع الخا�س 
اأول اأفالم و�شركات القطاع الخا�س االحترافي ن�شاأت تحديدًا عام  اأن  وهكذا نرى 
1963، وقد ا�شتعان هذا القطاع بنجوم بداأ احترافهم وا�شتهارهم بعد اإن�شاء التلفزيون 

ال�شوري والم�شرح االحترافي في عهد الوحدة.
الطابع  ذات  الخفيفة  االأفالم  باإنتاج  ال�شتينيات  طوال  القطاع  هذا  تخ�ش�س  وقد 
ـــ  االأفالم  لهذه  البحت  الت�شلوي  الطابع  عن  النظر  وبغ�س  االأغلب.  على  الكوميدي 
بم�شتوياتها الفنية المختلفة ـــ فاإنها عك�شت اأحيانًا المزاج التحرري ـــ اجتماعيًا ـــ لعقد 
ال�شتينيات، كما عك�شت دخول الحداثة والحرية االجتماعية اإلى العي�س ال�شوري اليومي 
ميلودرامي  طفيف  ب�شكل  عر�س،  االأفالم  هذه  وبع�س  ال�شعبية.  اأو�شاطه  في  وخا�شًة 
اأحيانًا و�شاخر اأحيانًا اأخرى، لل�شراعات القائمة بين القيم التقليدية والحديثة خا�شًة 



103 

فيما يتعلق بمو�شوع حرية المراأة، ومن اأبرز هذه االأفالم »عاريات بال خطيئة« 1968، 
و»خياط لل�شيدات« 1969. كما قّدمت بع�س هذه االأفالم �شورًا جميلة وعالية الحرفية 
 ،1967 »ال�شعاليك«  االأفالم  هذه  اأهم  ومن  ن�شبيًا،  المتحرر  اليومي  ال�شوري  للعي�س 

و»الل�س الظريف« 1968. 
لكن م�شاهد هذه االأفالم قد ي�شتغرب طغيان المزاج المديني عليها، وعدم انعكا�س 
التوجهات االإيديولوجية العنفية للنظام الحاكم )الريفي الطابع( في تحويل البلد نحو 

اال�شتراكية وتاأجيج ال�شراع الطبقي )وخا�شًة بين عامي 1966-1970( عليها. 
قد تكون مدينية هذه االأفالم ناتجة عن اأن �شانعيها في غالبيتهم هم من اأو�شاط 
الطبقات الو�شطى المدينية التي ان�شجمت واأيدت بقوة المزاج المعتدل في التغيير الثوري 
االإ�شالح  تجذير  بعد  ـــ  ال�شاعدة  االأرياف  بمحاولة  تح�س  بداأت  ولكنها  الوحدة،  لعهد 
المدينية عن مراكز  الفئات  اإبعاد  ـــ  الريفية  الفئات  التعليم بين تلك  الزراعي وانت�شار 
البورجوازية  المدينية من  الطبقة  تكون  ال�شيا�شية واالقت�شادية. من هنا قد  ال�شيطرة 
على جماليات  بالتركيز  الفني«  االإبداع  »عبر  التعوي�س  حاولت  قد  والو�شطى  ال�شغيرة 
االجتماعية  الحداثة  وه�شم  تقّبل  على  قادرة  كبيئة  بتقديمها  رغبة  �شياق  في  المدينة 
والتحرر االجتماعي، وقد انعك�س هذا، ال في اأفالم �شينما القطاع الخا�س فح�شب، بل 
في االأعمال التلفزيونية الدرامية ال�شاخرة االأ�شهر في ال�شتينيات كـ »حمام الهنا« 1966، 

و»مقالب غّوار« 1967. 
الم�شرح  كال�شيكيات  تقديم  على  يرّكز  ـــ  مثاًل  ـــ  القومي  الم�شرح  كان  حين  وفي 
تقوم  كانت  الجماهيرية  الم�شهدية  الدراما  فاإن  وكوميديات،  تراجيديات  من  الغربي 
اأ�شا�شًا على الكوميديا ال�شاخرة المجازية، ومن الوا�شح اأن هذا النوع )الجن�س( الفني 
هو دائمًا ج�شر اأ�شا�شي تعبر عليه الفنون الم�شهدية في بدايات ن�شوجها، وذلك الأنه قادر 
على تاأ�شي�س جماهيرية وا�شعة لهذه الفنون والأنه ب�شكله المجازي ي�شتطيع تمرير النقد 

االجتماعي اأو ال�شيا�شي بـ »اأقل الخ�شائر الممكنة«. 

ال�شتينيات/ �شينما القطاع العام 
اأما االإنتاج ال�شينمائي العام فقد ظل حتى نهاية ال�شتينيات يخو�س مرحلة التاأ�شي�س 
)التاأ�شي�س التقني وتاأ�شي�س الكوادر عبر البعثات الخارجية كما اأ�شرنا �شابقًا(، لذلك كان 
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من الطبيعي اأن ال ينعك�س ب�شرعة الفوران الثوري لل�شتينيات والمزاج الي�شاري ال�شائد 
بين ال�شينمائيين العاملين في القطاع العام اإال بوجل، وبدءًا من اأواخر ال�شتينيات. فقد 
الطابع  ذات  الوثائقية  االأفالم  على  ذلك  قبل  العام  للقطاع  ال�شينمائي  االإنتاج  اقت�شر 

الدعائي والترويجي والتوجيهي/ التنويري وال�شياحي.
اإ�شكالية، هو  وكان المدخل االأ�شا�شي للمخرجين ال�شوريين لطرح ق�شايا �شراعية 
ـــ االإ�شرائيلي. وظهر هذا التوجه )الذي ان�شجم  تناولهم ال�شراع الفل�شطيني والعربي 
عمومًا مع الخطاب ال�شيا�شي الحاكم( خا�شًة بعد حرب 1967 والرواج ال�شديد للنظريات 
العربية  االأر�س  اأ�شكال تحرير  اأ�شا�شي من  ال�شعبية ك�شكل  التحرير  اإلى حركة  الداعية 
المحتلة. تزامن هذا مع »زخم« ب�شري تراجيدي خلقه التهجير الوح�شي الذي قامت به 
�شلطات االحتالل االإ�شرائيلي لمئات االآالف من الفل�شطينيين وال�شوريين من االأرا�شي 
المحتلة اإلى مخيمات اللجوء في �شورية ولبنان واالأردن، وظهرت في هذه المخيمات �شور 

ال �شابق لها للبوؤ�س عا�شها الالجئون اأول تهجيرهم.
في  االأولى  المهمة  الفنية  االأفالم  تقديم  اإلى  ال�شوريين  ال�شينمائيين  دفع  هذا  كل 
اأ�شرنا، وكانت  اأن  ال�شتينيات كما �شبق  اأواخر  اإنتاجها  بداأ  ال�شورية وقد  ال�شينما  تاريخ 
غالبيتها من االأفالم الوثائقية والروائية الق�شيرة، ومن اأهمها واأ�شهرها »اإكليل ال�شوك« 

1969، و»بعيدًا عن الوطن« 1970.

مرحلة ال�شبعينيات والتحول ال�شيا�شي
في عام 1971 حدث تحّول �شيا�شي جذري في الحكم، فقد تّم عزل القيادة ال�شيا�شية 
جذور  ذات  قيادًة  كانت  وقد   ،1970-1966 بين  االأمور  بمقاليد  اأم�شكت  التي  البعثية 
قيادة  ل�شالح  ـــ  الماوية  اإلى  اأقرب  ـــ  راديكالي  �شيا�شي  توجه  وذات  ريفية في معظمها 
جديدة اأكثر براغماتية وو�شطية تزعمها الرئي�س الراحل حافظ االأ�شد. وقد تمّيزت هذه 
باأنها حاولت  ال�شابقة،  الي�شارية  التوجهات  برغم حفاظها على   )1974 القيادة )حتى 
خلق اآليات ت�شالح مع الغالبية التقليدية والطبقة الو�شطى المدينية وخا�شًة العاملة في 
ـــ كّر�شت عبر براغماتيتها �شلطة  ـــ وقد يبدو هذا متناق�شًا  التجارة. بالتوازي مع هذا 
الفرد الحاكم، وبداأت بالتدريج البطيء في تخفيف دور الحزب الحاكم. لم تكن تلك 
ال�شلطة في جوهرها اإيديولوجية الميول، فال ي�شّح اإذًا ت�شميتها بالتوتاليتارية، وب�شبب 
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تخففها من االإيديولوجيا وانفتاحها على الطبقات والفئات المدينية خا�شًة من التجار، 
ال�شلطة  الي�شاري اال�شتراكي، فاإن هذه  واحتفاظها، في االآن ذاته، ب�شيء من الخطاب 
اأح�شت في البداية براحة ووثوق دفعها اإلى منح المجتمع مزيدًا من الحريات )الن�شبية(  

خا�شًة فيما يتعلق بالخطاب االجتماعي والثقافي.
الحرفية  اأدواتها  تمتلك  بداأت  قد  الوقت  ذلك  في  الفتية  ال�شورية  ال�شينما  وكانت 
اأكبر. هذا الهام�س ا�شتفاد  اأ�شاليبها كما بداأت تتمتع بهام�س تعبير وحرية  وتن�شج في 
منه القطاع الخا�س ل�شناعة اأفالم خفيفة بكثافة كبيرة، وقد كانت هذه االأفالم ـــ التي 
�شنعت على االأغلب بميزانيات قليلة ـــ تمتلئ بعنا�شر جاذبة للجمهور، وخا�شًة الجن�س 
مما  اأوروبا،  في  م�شبوقة حتى  عالية غير  بجرعات   1976-1971 بين عامي  ُقّدم  الذي 
الفترة  العام فقد ا�شتغلت في تلك  اأما �شينما القطاع  خلق لتلك االأفالم �شعبية عالية. 

على ثالثة تيمات اأ�شا�شية:
التيمة الفل�شطينية )اأو تيمة ال�شراع العربي ــــ الإ�شرائيلي(:

�شة  لقد ا�شتطاعت ال�شينما ال�شورية في تلك الفترة اأن تقّدم كال�شيكيات فلمية موؤ�شِّ
عميق  تفكيك  بعملية  االأفالم  هذه  قامت  وقد  لالحتالل.  المعادي  التحرري  للخطاب 
الآليات العقل ال�شهيوني وك�شف الغطاء عن مخاتالته وادعاءاته التاريخية وال�شيا�شية. 
واالأهم اأن هذه االأفالم قدمت �شورًا عميقة �شينمائيًا ودراميًا لتراجيديا ال�شعب واالأر�س 
التعبوي  الخطاب  تجاوز  من  تمّكنها  االأفالم  تلك  �شياغة  في  اأ�شا�شيًا  وكان  المحتلين. 
المبا�شر نحو خطاب �شينمائي عميق ومتعدد الم�شتويات، �شواء اأخذ �شكاًل واقعيًا مجازيًا 
كما في فيلم »المخدوعون« 1972، اأو �شكاًل �شادمًا مقتب�شًا عن ال�شينما الوثائقية كما 
في فيلم »كفر قا�شم« 1974، والفيلمان هما اأهم االأفالم التي اأنجزت عن هذه التيمة في 

المرحلة التي نتناولها.
التيمة التاريخية المعا�شرة والحديثة:

لالإيديولوجية  الموؤ�ش�شة  االأ�شاطير  �شنع  في  اأ�شا�شي  دور  التيمة  لهذه  كان  وقد 
الفالحية ال�شعبية التي حكمت �شورية منذ 1963. ومن الغريب والمفارق اأن يتاأخر ظهور 
هذه التيمة في ال�شينما ال�شورية حتى عام 1970، اأي بعد اأن و�شلت اإلى الحكم مجموعة 
بعثية اأكثر براغماتية واأقل اإيديولوجية واأقرب اإلى المدينة )التقليدية( من المجموعات 
ال�شابقة، ولكن هذه المفارقة كانت مخاتلة، فالمخرجون الذين ا�شتغلوا على هذه التيمة 
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محاولين اأن ي�شفوا عليها بعدًا مارك�شيًا، لم يكونوا مدركين اأن هذه االأ�شاطير الموؤ�ش�شة 
قد ا�شتخدمت فيما بعد، في تبرير ال�شعود الطبقي المت�شارع للنخب الفالحية المتحالفة 
في  المدينية  التجارية  النخب  تلك  وم�شاركة  للمدينة،  والدينية  التجارية  النخب  مع 
ال�شيطرة على �شناعة القرار، بل على المجتمع ككل. وقد ترّكزت اأفالم هذه التيمة على 
ت�شوير اال�شطهاد الطبقي الذي عاناه الفالحون و�شراعهم ال�شر�س مع االإقطاع ال�شائد 
قبل عام 1958. ورغم اأن �شانعي هذه االأفالم كانوا من المارك�شيين ـــ ب�شكل اأو باآخر ـــ اإال 
اأنهم لم ُيخ�شعوا اأفالمهم للمعايير المدر�شية في المذهب الواقعي اال�شتراكي، بل قدموا 
اأفالمًا ذات طابع واقعي نقدي �شاعري اأو تجريبي يميل نحو التعبيرية. واأهم اأفالم هذه 

التيمة فيلما »الفهد« 1971، و»بقايا �شور« 1978.
التيمة النقدية الجتماعية المعا�شرة:

وهي تيمة بداأت مع الفيلم الروائي االأول الذي اأنتجه القطاع العام �شنة 1968 وهو 
»�شائق ال�شاحنة«، ولكنها اكت�شبت زخمًا جزئيًا في الن�شف االأول من ال�شبعينيات اآخذًة 
�شكاًل نقديًا. وكانت هذه ال�شينما على العموم ذات توجه موؤيد بل واأكثر راديكاليًة من 
ونقد  المراأة  بحرية  منها  المتعلقة  تلك  وخا�شًة  للنظام،  المدعاة  الي�شارية  التوجهات 
بع�س  في  ربطوا  االأفالم  تلك  �شانعي  اأن  الطريف  ومن  البطركية.  االجتماعية  البنى 
المراأة،  حرية  ق�شية  من  االإيجابي  موقفه  وبين  الن�شالية  البطل  خيارات  بين  االأحيان 
اإلى  1974. وفي العموم فاإن هذه االأفالم كانت اأقرب  كما في فيلم »االتجاه المعاك�س« 
اأي�شًا بجراأتها في تقديم  الواقعية االجتماعية المدر�شية. وعمومًا تمّيزت هذه االأفالم 

م�شاهد الجن�س وق�شاياه ب�شكل غير م�شبوق.

ال�شينما الوثائقية في ال�شبعينيات 
المنجز الحقيقي في هذه التيمة كان لل�شينما الوثائقية والت�شجيلية، تلك التي ا�شتغل 
عليها مخرجون اأكثر �شبابًا )در�س غالبيتهم ال�شينما في مو�شكو(، وتميزت هذه االأفالم 
بقوتها الب�شرية العالية ولغتها ال�شينمائية الطازجة وال�شادمة، وكانت اأفالمًا �شديدة 
النقدية، اإذ كان �شانعوها على العموم يقفون على ي�شار النظام، فغالبيتهم كانوا اإما من 

الي�شار القومي الجديد اأو الي�شار الراديكالي.
الدعائي/  طابعها  من  ال�شورية  والوثائقية  الت�شجيلية  ال�شينما  هوؤالء  خّل�س  وقد 
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والبطريركية  التخلف  مدى  عن  تك�شف  الأفالمهم  ومواد  اأماكن  واختاروا  ال�شياحي، 
والالم�شاوة االقت�شادية في المجتمع ال�شوري. وقد ربطوا في اأفالمهم، ب�شكل فّج اأحيانًا 
ي�شل اإلى المانيف�شتو المكتوب والمعرو�س على ال�شا�شة، بين الق�شاء على مظاهر التخلف 
والالم�شاواة هذه وبين التحري�س على مزيد من التغيرات الثورية الي�شارية الراديكالية 
اأ�شهر هذه االأفالم واأهمها »تجربة  في الحياة االقت�شادية واالجتماعية ال�شورية. ومن 
حول الفرات« 1976، و»الدجاج« 1975، »في حي �شعبي« 1974، »ال�شد« 1975، »فرات« 

1978، و»اليوم وكل يوم« 1980.

لي�س من الغريب اإذًا اأن تمنع الرقابة عر�س جميع االأفالم المذكورة اأعاله رغم اأنها 
كلها من اإنتاج الدولة. 

تحولت منت�شف ال�شبعينيات وتاأثيراتها الثقافية
ولكن النظام في �شورية كان في ذلك الوقت يتجه اتجاهًا م�شادًا لمزاج المثقفين 
فهذه   ،1973 ت�شرين  حرب  بعد  تت�شح  االتجاه  هذا  ظواهر  بداأت  وقد  الي�شاريين، 
الحرب دفعت النظامين الم�شري وال�شوري نحو اليمين. وقد انعك�س هذا التوجه، في 
لل�شوق  البطيء  التحرير  نوعًا من  ـــ   1974 بدءًا من عام  ـــ  ال�شورية  الداخلية  ال�شيا�شة 
وتمتين التحالف بين الطبقات البيروقراطية الريفية ال�شاعدة اقت�شاديًا وتجار ال�شوق 

)الدم�شقيين خا�شًة(.
بالمقابل، فاإن الحراك الثقافي العالي الذي انت�شر مع بداية ال�شبعينيات، اأثمر حراكًا 
لموؤ�ش�شات مجتمع مدني ذات �شكل خا�س، فقد نمت ب�شدة ــ مثاًل ــ النوادي ال�شينمائية 
التي تحّولت اإلى منابر نقا�س و�شجال ثقافي/ فكري ات�شم بالثراء، كذلك كان االأمر مع 

النوادي والجمعيات الثقافية والفكرية االأخرى.
عبر  ال�شيا�شي  االإ�شالم  تيار  انت�شار  ال�شبعينيات  اأوائل  منذ  بداأ  ثانية،  جهة  من 
ـــ  ال�شيطرة على المنابر الدينية )الجوامع( وعلى الجمعيات الخيرية التي كان يمّولها 
اأ�شا�شًا ـــ تجار المدن، وقد �شاهمت في انت�شار هذا التيار )الذي اأخذ في البداية �شكاًل 
فكريًا اجتماعيًا( الطفرة النفطية التي تّمت في الخليج العربي بعد حرب ت�شرين 1973، 
تلك  في  للعمل  يهاجرون  ال�شوريين  ال�شباب  من  االآالف  ع�شرات  جعلت  الطفرة  هذه 

البلدان ويعودون متاأثرين بالفكر الوهابي خا�شًة والفكر ال�شلفي عمومًا.
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ودفع النمو المطرد للتيار االإ�شالمي اإلى خو�س �شراع مع ال�شلطة انتهى بانت�شارها. 
تاأثير هذا ال�شراع كان �شلبيًا ب�شدة على الثقافة ال�شورية، فقد تّم ت�شديد قب�شة الرقابة 
على المنتج الفكري والثقافي ال�شوري. ورغم هذا الت�شديد، فاإن تيار االأ�شولية ا�شتمر في 
النمو والتاأثير االجتماعي والفكري في ق�شم من المجتمع ال�شوري. كل هذه الظروف اأدت 
اإلى تراجع حاد في الحراك الثقافي الذي ات�شح لنا فيما اأوردناه اأعاله اأنه �شّكل باأنديته 
وجمعياته ونتاجاته »بدياًل« عن غياب المجتمع المدني بمعناه االأو�شع واالأكثر ديمقراطيًة 
بين  واختالطًا  المنزل  من  خروجًا  تتطلب  التي  الم�شهدية  الفنون  فجمهور  وفاعلية. 
الرجال والن�شاء وتفاعاًل حرًا قد بداأ يت�شاءل ب�شدة، وقد بداأت اأماكن الحراك الثقافي 
االأ�شا�شية )الم�شارح و�شاالت ال�شينما والمراكز الثقافية( تخلو من جمهورها، وت�شاءل 
كبير  ق�شم  اإفقار  ب�شبب  الو�شطى،  للطبقة  واالجتماعي  الثقافي  الح�شور  وا�شح  ب�شكل 
منها اأو تحّولها نحو الفكر والعي�س االجتماعي االأ�شولي االإ�شالمي، اإذ كانت هذه الطبقة 
طوال عقود هي الجمهور االأ�شا�شي للثقافة وللف�شاء الثقافي العلماني الحداثي المختلط 

)دينيًا وطائفيًا واإثنيًا وجن�شيًا(.
ولكن بالتوازي مع ذلك، وبعد اأن ابتعد المثقفون الي�شاريون وب�شمنهم ال�شينمائيون 
عن المجال العام، اأ�شحت وزارة الثقافة مكانًا اأ�شا�شيًا لجوؤوا اإليه، حيث تمتعوا بحماية 
ورعاية جزئية من وزيرة الثقافة اآنذاك د. نجاح العطار )التي كانت اأول وزيرة في تاريخ 

�شورية(.
وعلى العموم ن�شتطيع القول اإن االأفراد ذوي المزاج الي�شاري والثقافة العالية الذين 
لعبوا  ـــ  قّلة  العموم كانوا  ـــ وهم على  واإعالمية عليا  ثقافية  اإلى منا�شب  اأحيانًا  و�شلوا 
اأدوارًا اإيجابية في الم�شاعدة على اإنجاز اأعمال ثقافية واإبداعية مهمة، وهذا يوؤكد دور 
كالمجتمع  نامية  مجتمعات  تعي�شها  التي  والمت�شاربة  المتداخلة  ال�شياقات  في  الفرد 
ال�شوري )اأذكر منهم على �شبيل المثال د. �شامي الجندي، د. �شامي الدروبي، د. نجاح 

العطار، اأنطون مقد�شي، حافظ الجمالي، حميد مرعي، واآخرون...(.

الثمانينيات والموجة ال�شينمائية الجديدة
بالتوازي مع كل هذا قدمت ال�شينما ال�شورية اأوائل الثمانينيات فيلمين روائيين ُعّدا 
الفيلمان  ال�شورية. هذان  ال�شينما  �شياق  ـــ تحواًل جذريًا في  اأ�شاليبهما  ـــ على اختالف 
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كانا »حادثة الن�شف متر« 1980، و»اأحالم المدينة« 1983. وقد تبعت هذين الفيلمين 
ال�شورية  ال�شينما  �شاد  للذي  اإلى حدٍّ كبير  المغاير  الخطاب  االأفالم ذات  مجموعة من 
االأفالم  من  المجموعة  هذه  ت�شمية  اإلى  ـــ  االأوروبيون  ومنهم  ـــ  النقاد  دعا  مما  �شابقًا، 

بالموجة الجديدة في ال�شينما ال�شورية.
وكمن التغيير الجوهري في خطاب ال�شينما الروائية ال�شورية في اأنها تقّدمت بو�شوح 
ون�شوج خطوة نحو تفكيك اآليات العي�س ال�شوري، بل اإنها تجراأت ـــ الأول مرة في تاريخ 
ـــ على تفكيك بنى ال�شلطة و�شيرورات تكّونها منذ  الفنون الدرامية ال�شورية الم�شهدية 
الخم�شينيات، فقد كان »حادثة الن�شف متر« هجاًء الذعًا للعقلية البرجوازية ال�شغيرة 

المخاتلة في محافظتها.
اأما »اأحالم المدينة« فقد كان ـــ عمليًا ـــ العمل الم�شهدي الدرامي االأول الذي قّدم 
ال�شورية  المدينة  لتاريخ  الفنية  ال�شوية  وعالية  اآن،  في  نف�شية  �شعرية  ملحمية  �شورة 
وتكويناتها في الخم�شينيات على تخوم الوحدة مع م�شر. وقد كان الفيلم ال�شوري االأول 
منذ 1963 الذي يقّدم �شورة �شريحة ومك�شوفة لل�شراعات الحزبية والطبقية وللحياة 
بين   ،1986 المقبل«  العام  »وقائع  فيلم  وربط  اآنذاك.  ال�شورية  واالجتماعية  ال�شيا�شية 
اأكثر االأفالم  1988، الذي يعد من  فكرتي التنوير والديمقراطية، وتاله »نجوم النهار« 
ال�شورية جراأًة اإلى درجة ال�شدم. ولم تظهر بعد »الليل« اأفالم باأهمية االأفالم المذكورة 
مختلفان  والفيلمان   .1994 و»اللجاة«   ،1992 »الكومبار�س«  فيلمي  با�شتثناء  اأعاله، 
في  المحافظة  التقليدية  للبنى  قا�ٍس  اجتماعي  نقد  على  يحتوي  فاالأول  اأ�شلوبيًا،  ب�شدة 
مدينة حديثة في ال�شكل فح�شب، وهو يربط ربطًا وا�شحًا بين فكرتي الحرية الفردية 
فهو  ال�شورية،  لل�شينما  تمامًا  خا�س  فاإنجاز  »اللجاة«  اأما  ال�شيا�شية،  والديمقراطية 
الرمزية  الذهنية  االإ�شقاطات  من  منّقاة  خال�شة«  »�شينما  تقديم  مخرجه  حاول  فيلم 
والمجازية، ولكنه عمليًا قّدم تراجيديا قوية تك�شف الغطاء عن ق�شاوة الريف البطركي 

االأقّلوي.

الأندية ال�شينمائية
للعالقة  المدني  المجتمعي  التنظيم  اأ�شكال  من  �شكاًل  ال�شينمائية  االأندية  تعتبر 
المتطورة بالفن ال�شينمائي، لذا فاإن ظهورها في �شورية ارتبط بتعميم االنفتاح الثقافي/ 



110 

االجتماعي على الفئات ال�شاعدة من الطبقات الو�شطى والمتعلمين، كما ارتبط بعمليات 
التمدين الكثيف التي بداأت في الن�شف الثاني من عقد الخم�شينيات. وفي العودة اإلى 
الملمو�شة  تجلياته  بع�س  في  ـــ  المدني  المجتمع  وحراك  الدولة  بين  العالقة  مفارقات 
الدولة وتحديدًا دورها الرعائي  اأن نمو دور  ـــ نرى  الثقافية واالجتماعية منها  وخا�شة 
للثقافة، ترافق مع تو�شيع الهام�س المتاح للمجتمع كي يلبي طموحاته في االنفتاح على 

ثقافات اأكثر تعددًا وتنوعًا.
يكن  لم  الخم�شينيات،  اأواخر  حتى   1908 عام  �شورية  اإلى  ال�شينما  دخول  فمنذ 
الم�شاهد ال�شوري ـــ رغم رواج طق�س الم�شاهدة ال�شينمائية ـــ ي�شتطيع اأن ي�شاهد فيلمًا 

خارج دائرة ال�شينما الخفيفة والرائجة اإال با�شتثناءات قليلة خا�شعة للم�شادفة.
وفجاأة، في دم�شق، ومع ن�شوء »ندوة الفكر والفن« اأواخر الخم�شينيات، تلك الندوة 
تمثل  اأفالم  بتقديم  بداأت  والقوميين،  الي�شاريين  المثقفين  من  اأ�ش�شتها مجموعة  التي 
تيارات �شينمائية مجهولة للم�شاهد ال�شوري، منها التعبيرية االألمانية، الواقعية الجديدة 

االإيطالية، الطليعية الرو�شية )ال�شوفياتية(، الموجة الجديدة الفرن�شية... اإلخ.
القارىء على  واإطالع  الحداثة  ثقافة  بن�شر  النا�شئة  الحكومية  ال�شحافة  و�شاهمت 
بالفرويدية  مرورًا  اأطيافها  على  المارك�شية  )من  وتناق�شها!  بل  تنوعها  بكل  تياراتها 

والوجودية... اإلخ(.
االأندية  حركة  ال�شتينيات  في  تطورت  اآنفًا،  اإليها  الم�شار  والفن  الفكر  ندوة  بعد 
االأندية  ترخي�س  )عبر  ودعمها  الدولة  م�شاعدة  على  كثيرًا  اعتمدت  التي  ال�شينمائية 
ومّدها باالأفالم وتوفير اأماكن العر�س لها(، كما اعتمدت االأندية على ن�شوج الخطاب 

الثقافي في ال�شحافة ون�شوء النقد ال�شينمائي االحترافي.
اإن المناخ الثقافي المنفتح على تيارات الحداثة االأوروبية وثقافات العالم، اأ�شهم في 
زيادة االإقبال على هذه النوادي، بل وجعل مريديها ومزيدًا من الجمهور المثقف ي�شتقبل 
بحفاوة بدء الدولة عام 1966 اإقامة �شاالت �شينمائية تديرها وتخ�ش�شها للفن الرفيع. 
يغلب  كان  الذي  التحديثي  التنموي  ـــ  الرعائي  الدولة  بدور  اأ�شلفنا  كما  ارتبط  كل هذا 

دورها االأمني ـــ ال�شلطوي حتى منت�شف ال�شبعينيات.
ومدن  وحم�س  وحلب  دم�شق  في  ن�شاطها  ذروة  بلغت  النوادي  هذه  اأن  نرى  لذا 
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اأخرى بين اأواخر ال�شتينيات والن�شف الثاني من ال�شبعينيات، اإلى درجة اأن نادي حلب 
وخلق  واأنطونيوني،  وبيرغمان  تاركوف�شكي  اأفالم  عر�س  على  يقت�شر  لم  ال�شينمائي 
جمهور حقيقي لها، بل ا�شتطاع في اأوائل ال�شبعينيات اأن ي�شت�شيف في ندواته �شخ�شيات 

�شينمائية بارزة مثل بازوليني، فايدا، �شماكتونوف�شكي واآخرين.
من  عادوا  الذين  المخرجين  مجموعة  حّوله  فقد  دم�شق  في  ال�شينما  نادي  اأما 
درا�شتهم العليا في معاهد اأوروبا وم�شر، اإلى مركز للحراك الثقافي الثر والحر، فلم 
اإلى مكان  بل تحول  ب�شكل ممنهج ومناق�شتها،  االأفالم  النادي على عر�س  يقت�شر دور 
الإقامة دورات للتذوق ال�شينمائي والتدرب على قواعد ال�شينما، كما قام باإ�شدار ن�شرات 

وكتب �شينمائية ومتخ�ش�شة.
اإلى  ال�شينمائية  الفنية  ال�شجاالت  ت�شتوعب  النوادي من ف�شاءات  لقد تحولت هذه 
ف�شاءات ل�شجاالت �شو�شيوـــ ثقافية في محاولة لفهم اأعمق للتحوالت الفكرية وال�شيا�شية 

التي جرت في العالم اآنذاك. 
وكان على راأ�س االأ�شماء التي �شاهمت في هذا الحراك ال�شينمائي النا�شج مثقفون 
و�شينمائيون بارزون، مثل د. نجيب حداد، د. رفيق ال�شبان، د. �شلمان قطاية، محمد 

مل�س، هيثم حقي، مروان حداد، عمر اأميراالي، �شمير ذكرى، واآخرون.
وقد ت�شاءل ب�شدة ح�شور هذه االأندية ال�شينمائية ودورها حتى و�شل اإلى ح�شي�شه، 
في اأوائل العقد االأول من القرن 21، ولكن الحراك الثقافي، وب�شمنه ال�شينمائي حاول 

النهو�س من جديد في الن�شف الثاني من هذا العقد كما �شنرى في الفقرة التالية.
اإن انحدار هذا الدور تزامن مع تزايد م�شطرد للدور االأمني الأجهزة الدولة، منذ 
اأواخر ال�شبعينيات مع انعطافات جوهرية في حراك حداثي منفتح نحو حراك محافظ 
ديني، وتحول حركة التمدن اإلى حركة انتقال غير مخطط من الريف اإلى المدينة، مما 
اأدى اإلى ترييف المدن وبدء انت�شار ما �شمي بمدن ال�شفيح على هوام�س المدن، واالتجاه 
والت�شظي  جهة  من  االقت�شادي  االنهيار  نحو  الو�شطى  الطبقة  لمجتمعات  الم�شطرد 
مع  ذلك  وتزامن  الحداثية.  قبل  ما  االأولية  البنى  نحو  والنكو�س  االجتماعي،  والتذرير 
اليمين  وتيارات  الليبرالية  التيارات  نحو  الي�شاريين  المثقفين  من  كبير  ق�شم  تحول 

الجديد.
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حراك اأواخر الت�شعينيات المدني ودور ال�شينمائيين
الت�شعينيات اختفت عمليًا �شينما القطاع الخا�س، وذلك ب�شبب اندثار �شاالت  في 
ال�شينما، والت�شدد الرقابي فيما يتعلق بق�شايا الجن�س، وا�شتبدل بها عمليًا اجتياح لما 
ل في  �ُشّمي »الدراما التلفزيونية« وهي فن من الدرجة الثانية رعته جزئيًا ال�شلطة وُموِّ
غالبيته من دول الخليج المحافظة، وحاول الطرفان تكري�شه بدياًل عن الفنون الم�شهدية 
ذات الطق�س/ الح�شور الجماعي، وكان في هذا التكري�س تجاوٌب مع المزاج المحافظ 

المتزايد في المجتمع ال�شوري.
بالمقابل فاإن انت�شار الف�شائيات في مجتمع تراجعت طبقاته الو�شطى عن مزاجها 
اأو  جديد  ليبرالي  مزاج  اإلى  العلمانيين  الي�شاريين  مثقفيه  من  كثير  ونك�س  التنويري 

يميني جديد ي�شاهم ـــ على عك�س الرائج ميديائيًا ـــ في تكري�س التخلف.
في منت�شف الت�شعينيات بداأ المجتمع ال�شوري يعي�س حراكًا ـــ جزئيًا ـــ �شببته عدة 
عوامل، بع�شها مو�شوعي وبع�شها ذاتي. فالقب�شة االأمنية والحزبية خففت من ح�شورها 
اليومي في المجتمع، ومن نتائج هذا التخفيف اإطالق �شراح عدد كبير من الم�شاجين 
بالتدريج.  اليومي  الحراك  اإلى  وعودتهم  الي�شارية(  التيارات  من  )خا�شة  ال�شيا�شيين 
وكانت ن�شبة كبيرة من هوؤالء لها عالقة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة بالعمل والفعل الثقافي. 
كما اأن ق�شمًا كبيرًا منهم تحول نحو هذا العمل والفعل بعد خروجهم، ب�شبب عدم توفر 
وجودهم  اأثناء  المعرفة  من  عاليًا  مراكمتهم مخزونًا  اإلى  اإ�شافة  لهم،  اأخرى  خيارات 

الطويل في ال�شجن ال�شيا�شي. 
ل�شيطرة  مق�شود(  وغير  )مق�شود  م�شطرد  انهيار  يجري  كان  ثانية  ناحية  من 
ال�شرعية  لالأحزاب  م�شطرد  انهيار  وكذلك  منها،  تبقى  ما  اأو  الحاكمة  االأيديولوجيا 
تحوالت  تجري  وكانت  لم�شداقيتها.  م�شطرد  وفقدان  الر�شمية،  والقومية  الي�شارية 
اال�شتراكية  المنظومة  انهيار  اأ�شا�شًا  �شببها  واإقليمية،  دولية  و�شيا�شية  اإيديولوجية 
تيارات  اال�شتراكية، وظهور  الفكرة  وانهيار  الي�شار  انهيار  التي �شادت حول  والنظريات 

الفكر اليميني الليبرالي الجديد والمحافظ الجديد في اأو�شاط ي�شارية �شابقة.
من هنا، لي�س غريبًا اأن نرى اأن غالبية الي�شاريين المطلق �شراحهم، بعد عودتهم 
اإلى الحراك الفكري اليومي، قد تبنوا ب�شكل اأو باآخر الفكر الليبرالي اأو اليميني الجديد، 
الي�شار  التي يعطيها دومًا  االأولوية  باإبعادهم  الليبرالية،  اإلى  االأحوال تحولوا  اأقل  اأو في 
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للديمقراطية  المطلقة  االأولوية  محلها  وحلت  واالقت�شادية،  االجتماعية  العدالة  لفكرة 
والتعددية واالنتخابات الحرة. 

من المفارق اأن التوجه العام لل�شلطة اآنذاك كان يتجه عمومًا ـــ وب�شكل غير معلن ـــ 
نحو الليبرالية االقت�شادية، فبداأت، بعد �شدور المر�شوم رقم 10، النخب البيروقراطية 
التي راكمت اأموااًل وثروات كبيرة في فترة تحّكمها باالقت�شاد العام، تتحول اإلى العمل 
االقت�شادي الخا�س، ومنحت ال�شلطة اال�شتثمار الخا�س ميزات كبيرة، كما بداأ تحرير 
االأكثر  للطبقات  واالقت�شادي  االجتماعي  الحكومي  للدعم  التدريجي  وال�شحب  ال�شوق، 
الدولة تجري مفاو�شات  الفقر، وبداأت  الو�شطى وانت�شار  انهيار الطبقة  فقرًا، وا�شتمر 
النقد  �شندوق  الدولي،  )البنك  ليبرالية  نيو  اقت�شادية  اأجندات  ذات  دولية  جهات  مع 

الدولي... اإلخ(. 
وفي هذه االأثناء كان القطاع العام بمختلف م�شتوياته يعاني انهيارات م�شطردة في 
قدراته واإمكاناته، مع انت�شار الف�شاد والبيروقراطية فيه. وكان هناك توجهان اأ�شا�شيان 
الحر�س  بقائه، مع  يدافع عن  ي�شاري كان  توجه  القطاع:  تجاه و�شع هذا  الحكومة  في 
على اإ�شالحه جذريًا من الداخل دون الم�س بدوره المركزي، بينما تيار اآخر ذو مزاج 
اإلى التخفيف من عبء هذا القطاع �شمن �شيغ متعددة، بع�شها  نيوليبرالي كان يدعو 
اإلى  �شالحياته  ونقل  تقلي�شه  عبر  العام  القطاع  من  التدريجي  بالتخل�س  يطالب  كان 

القطاع الخا�س.
موؤ�ش�شات  اإحدى  )وهي  لل�شينما  العامة  الموؤ�ش�شة  واجهت  االأجواء،  هذه  �شياق  في 
القطاع العام( هجومًا �شديدًا في ال�شحافة )الر�شمية( بذريعة اأنها موؤ�ش�شة ال جدوى 
اقت�شادية اأو ثقافية من وجودها، وقد خلط متزعمو هذا الهجوم )وعلى راأ�شهم وزير 
على  فر�شت  التي  والرقابية(  )المالية  ال�شعبة  ال�شروط  بين  �شلمان(  محمد  االإعالم 
الموؤ�ش�شة وبين جدوى وجودها، كما اختلط هذا الهجوم بهجوم على ال�شينما ال�شورية، 
الذي  البديل  اأن  والغريب  اإلخ،  للجماهير...  مفهومة  وغير  نخبوية  �شينما  اأنها  بذريعة 
اآنذاك كان يتكئ على نجاحات )زائفة( حققتها الدراما التلفزيونية التي قدمت  طرح 
كبديل )اإبداعي( عن ال�شينما، علمًا باأن هذه )الدراما( لم تكن �شوى �شكل �شطحي من 
اأ�شكال االإبداع الفني الب�شري المحافظ الهوى، يقت�شر في جمهوره على الم�شاهدين 
في المنازل، وبالتالي فانه يلغي التفاعل المدني االجتماعي الذي تتيحه ال�شاالت، حيث 

ف�شاء االختالط والحوار.
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ال�شوريين  ال�شينمائيين  من  مجموعة  اجتمع  الموؤ�ش�شة،  على  ال�شغط  هذا  ب�شبب 
)وبينهم من يعمل في التلفزيون، ولكنه يعتبر ال�شينما فنًا اأ�شمى واأهم( واأ�شدروا بيانًا 
)وخا�شة  العربية  ال�شحافة  في  ن�شره  اإلى  فلجوؤوا  ن�شره،  المحلية  ال�شحافة  رف�شت 
�شوريون  نا�شطون  ي�شدره  علني  بيان  اأول  كان  اأنه  البيان  هذا  في  المهم  اللبنانية(. 
ويروجونه في منابر علنية ويجمعون عليه التواقيع، وكانت غالبية موقعيه من الموظفين 
في موؤ�ش�شة ال�شينما والتلفزيون الر�شمي، ورغم اأنه بيان مطلبي ـــ ثقافي، اإال اأنه ت�شمن 
في جوهره دعوة الإف�شاح المجال لحرية اإبداعية اأكبر وهام�س اأو�شع للتعبير. ومن الالفت 
اأحدهم، وهو  اإن  اأية �شغوط بعد ن�شره، بل  ال�شلطات  اأن موقعيه لم تمار�س عليهم من 
ال�شينما  اأ�شبح بعد فترة قليلة مديرًا عامًا لموؤ�ش�شة  ال�شينمائي محمد االأحمد،  الناقد 

نف�شها. 
يك�شف ال�شينمائيون في بيانهم عن وعيهم العالي لمحاولة ال�شلطة جعل الموؤ�ش�شة 
»كب�س فداء �شهاًل يجز على مذبح التطهر من تاريخ طويل من �شوء التخطيط وق�شور 
القوانين )...( الذي طبع ال�شنوات الما�شية بطابعه«. ويت�شح اأي�شًا وعيهم باأن »ال�شينما 
ويحتج  غيرهم«.  دون  وحدهم  ال�شوريين  ال�شينمائيين  اأعناق  في  اأمانة  تبقى  ال�شورية 
الحقًا ال�شينمائيون على محاوالت خ�شخ�شة الموؤ�ش�شة اأو حلها اأو اإلغائها، موؤكدين اأنهم 
بدفاعهم عن الموؤ�ش�شة يدافعون عن ال�شينما والثقافة الوطنية الحقيقية. وقد وقع البيان 

26 �شينمائيًا من اأهم �شينمائيي �شورية، وقد �شدر البيان في 20 تموز 1999. 

اأما البيان االأهم واالأكثر جراأة، فقد �شدر في 2 ت�شرين االأول 1999، ون�شر كذلك في 
ال�شحافة العربية دون المحلية، ووقعه اأهم ال�شينمائيين ال�شوريين، وفيه اإ�شارات جريئة 
ذات طابع مطلبي ولكنه اأكثر اهتمامًا بالدفاع عن حرية االإبداع والتعبير، وبالحديث عن 

دور الف�شاد واال�شتبداد في الق�شاء على الحراك الثقافي واالجتماعي.
ونختار من البيان المقاطع التالية:

»الحالة الراهنة �شوؤال كبير، فهي غياب ال�شينمائيين عن ال�شالة، وغياب ال�شالة 
عن المجتمع وغياب حوار عميق في المجتمع«.

»اأي قانون �شفهي معيب هذا الذي يقول اإن الكالم في ال�شيا�شة ممنوع، ومتى كان 
المثقف ال يقول راأيه في ال�شيا�شة؟ وهل من تغيير يجري اأ�شاًل ما لم ي�شهم فيه المثقفون؟ 

اإن كلمة تغيير ت�شكن ال�شارع ال�شوري«.
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األحق ال�شينمائيون ببياناتهم هذه بيانًا على �شكل ورقة عمل ت�شمنت مطالب عملية 
والثقافة،  المجتمع  يم�س حراك  ال�شينمائية، ومن �شمنها ما  والثقافة  ال�شينما  لتطوير 
فقد اأ�شاروا مثاًل اإلى �شرورة »اإعادة النظر بقوانين الرقابة واآليات عملها، واأن ال ت�شبح 
الرقابة و�شية على ذائقة الجمهور، في�شبح تحديد الفئات العمرية اأ�شا�س اآلية عملها«. 
اإن�شاء  بت�شجيع  اجتماعي،  ب�شكل  ال�شينمائية  الثقافة  ن�شر  على  »العمل  اإلى  اأ�شاروا  كما 
�شرط  االإبداع  »حرية  بالقول:  وختموا  الهواة...«،  �شينما  وت�شجيع  ال�شينمائية  النوادي 

اأ�شا�شي لن�شوء مناخ وطني عميق وم�شوؤول«.
فاعلة  �شخ�شيات  ت�شدرها  علنية  بيانات  اأول  اأنها  في  البيانات  هذه  اأهمية  تكمن 
اأو  اأو �شلطوية تتبنى هذه البيانات  اإطارات ر�شمية  اأي  في المجتمع ال�شوري، بعيدًا عن 
تدفع باتجاهها، واإنما كانت هذه البيانات نتاج مبادرات جماعية حرة بالمطلق، وبذلك 
2000 )خا�شة في فترة  تكون قد �شبقت تلك البيانات ال�شيا�شية التي ظهرت بعد عام 
مبا�شرًا  �شيا�شيًا  بعدًا  المدني  المجتمع  لحراك  اأعطت  والتي  دم�شق«(  »ربيع  ي�شمى  ما 
الرئي�س  اأعطتها للمجتمع )مع مجيء  التي  ال�شلطة فيما بعد تتراجع عن وعودها  جعل 
بعد  ا�شتطاعت  فاإنها  الحراك،  لل�شلطة من  ال�شلبي  الموقف  وبعيدًا عن  االأ�شد(.  ب�شار 
اأن حّدت، بالتنازل الطفيف من جهة، وا�شتخدام الق�شر من جهة اأخرى، من الحراك 
اآنفًا، ا�شتطاعت اأن تجمد  اإليها  ال�شيا�شي المعار�س الذي نما ب�شدة في الفترة الم�شار 
هذا الحراك، م�شادرة اإياه ل�شالح ت�شخيم دور بديل مفتر�س للجمعيات غير الحكومية 
اأن  علمًا  االأهلية«(،  »الجمعيات  ال�شلطة  اأدبيات  في  خطاأ  )والم�شماة  عليها  الم�شيطر 
المدني  المجتمع  مفهوم  كبير  حد  اإلى  �شادروا  الم�شّي�شين  المدني  المجتمع  نا�شطي 
اأو  ليبرالي  وتوجه  بحت  �شيا�شي  طابع  ذات  معار�شة  اأجندة  ل�شالح  المدني  والحراك 
المعرفية  اأدواتهم  اأبقوا على  ا�شتثناءات قليلة ممن  اإيديولوجي مبا�شر )مع  نيوليبرالي 

المارك�شية والي�شارية عمومًا في تحليل تغّيرات وتحوالت المجتمع ال�شوري(.

العقد الأول من القرن 21 والآفاق المتوقعة
مع االألفية الجديدة، ومع تراجع الدولة عن ا�شتخدام محمولها االأيديولوجي وتحولها 
للطبقات  االأولي  التراكم  ي�شاعد  ليبرالية نحو دور جبائي  نيو  اقت�شادية  عبر �شيا�شات 
الراأ�شمالية والكومبرادورية الجديدة.. زال اإلى حد كبير دورها الرعائي التنموي، ال على 

الم�شتوى االقت�شادي فح�شب، بل اأي�شًا ال�شحي والتربوي والثقافي.
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من  تبقى  لما  فا�شدة  بيروقراطية  اإدارة  مجرد  اإلى  با�شطراد  الدور  هذا  وتحول 
موؤ�ش�شات ثقافية، مع ت�شديد الرقابة على ن�شاطات المجتمع المدني، وب�شمنها الثقافية 
ال�شيا�شي لهذا المجتمع في فترة ما ي�شمى بربيع دم�شق،  )خا�شة بعد �شعود الحراك 
اآخر  مكان  الى  تحتاج  التي  العديدة  اإ�شكالياته  له  كانت  الذي  الحراك  كبته(، هذا  ثم 

لتف�شيلها وال�شجال حولها.
تزامن كل هذا مع انهيار كامل للحراك الثقافي ال�شوري، با�شتثناء ن�شوء �شجاالت 

اأيديولوجية حادة بع�شها هام وقليلها عميق.
وت�شددت ال�شلطة مع هذا الحراك من الناحيتين االأمنية والرقابية، فاأ�شدرت قانونًا 
اكتفت  واإنما  الو�شائط،  المتعددة  الميديا  عمل  بقانون  تنظم  ولم  للمطبوعات،  جائرًا 

بعمليات الحجب والمنع لبع�س مواقع االإنترنت وغيرها.
وال�شلطة  االإعالم  تركيز  فاأثر  والركود،  الهبوط  هذا  من  ال�شورية  ال�شينما  وعانت 
اإلى  تطورت  متعددة  فنون  عن  بداًل  جعلت  التي  التلفزيونية  للدراما  مزيفة  اأهمية  على 
في  بدورها  تتميز  فنون  وهي  والم�شرح،  كال�شينما  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  في  ذروتها 
تلقي وخلق، في اآن، حراك اجتماعي حر ومتعدد ومنفتح، على عك�س الدراما التلفزيونية 
عن  بعيد  ك�شول  ومتلق محافظ  »و�شيط«  مع  بالتعاطي  العموم  على  وتت�شم  تكر�س  التي 

الحراك الحر المنفتح.
في عودة اإلى ال�شينما نرى اأن النتاج ال�شينمائي ال�شوري قد انخف�س كميًا ونوعيًا في 
الن�شف االأول لهذا العقد، ولم يعد قادرًا، حتى على الم�شتوى الجمالي، على التجديد 
في خطابه خا�شة مع ا�شتبعاد ال�شينمائيين ال�شباب من قبل الموؤ�ش�شة العامة لل�شينما 

)الحكومية( وتحكم الف�شاد والبيروقراطية في اإدارتها.
ولكن الن�شف الثاني من العقد بداأ ي�شهد تبلورًا الآفاق جديدة في الحراك والعمل 
اأن دور الدولة الرعائي ما زال معطاًل وخا�شعًا للتوجهات االقت�شادية  الثقافي، فرغم 
االجتماعي  الثقافي  الحراك  نحو  االنفتاح  اإ�شارات  بع�س  اأبدت  اأنها  اإال  النيوليبرالية، 
تحديدًا )ما زال ال�شيا�شي بعيدًا عن هذا االنفتاح(، وعادت لتف�شح المجال للتوجهات 
الحداثية لكي تحوز بع�س الم�شاحات في العي�س الثقافي، وا�شتطاع المجتمع المدني اأن 
يحد اإلى حد ما من تنازالت ال�شلطة اأمام التيار الديني المحافظ )الحظ مثاًل مو�شوع 
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اإيقاف م�شروع لتعديل قانون االأحوال ال�شخ�شية، وهو م�شروع تميز باأنه كان اأكثر ت�شددًا 
ودينية مما هو قائم(.

ت�شتعيد  اأن  ال�شينمائية  االأندية  وب�شمنها  الثقافية،  الجمعيات  بع�س  وا�شتطاعت 
�شيغ  اإلى  تلجاأ  بداأت  ال�شينمائيين  من  الجديدة  االأجيال  اأن  كما  ما،  حد  اإلى  ن�شاطها 
ـــ اإنتاج خا�س( م�شتفيدة من مفهوم  اإنتاجية بديلة عن المعادلة التقليدية )اإنتاج دولة 
عربية  محلية  ثقافية  موؤ�ش�شات  تقدمها  التي  االإنتاج  منح  وبع�س  الم�شتقلة«  »ال�شينما 
ال�شبان  بع�س  واأن  الجنينية  مرحلتها  في  زالت  ما  المحاوالت  هذه  اأن  ورغم  واأجنبية، 
)وغالبيتهم من خريجي المعهد العالي للفنون الم�شرحية في دم�شق( ينجذبون ب�شرعة 
التي  ال�شينمائية  اأن المحاوالت  اإال  التلفزيونية«  العمل المجزي ماديًا في »الدراما  نحو 
الت�شجيلية  اأو  الروائية  االأفالم  نوع  الما�شية )وغالبيتها من  القليلة  االأعوام  في  قدمت 
واأكثر  اأعمق  مالم�شة  على  قادر  جديد  �شينمائي  بخطاب  تب�شر  الق�شيرة(  والوثائقية 

طزاجة ل�شياقات العي�س ال�شوري واآفاقه.
هناك مالحظة اأخيرة يجب االإ�شارة اإليها، فيما يتعلق بالحراك الثقافي الحالي في 
�شورية، خا�شة اأنه ال ياأخذ �شكل م�شروع دولتي ممنهج، وهو اأنه يقت�شر على مجموعات 
وهو  االجتماعي،  بانفتاحها  اأ�شاًل  تتميز  جغرافية  ومناطق  ن�شبيًا  محدودة  اجتماعية 
مناطق  مخاطبة  عن  قا�شرًا  يجعله  مما  )العا�شمة(،  المركز  في  غالبيته  في  يجري 
�شورية وا�شعة �شيطر عليها الخطاب والعي�س المحافظ الديني اأو الطائفي اأو الع�شائري 
والمناطقي، اأي خطاب التفتيت والتذرر الذي هو في المح�شلة نتاج مركب من تحوالت 
الحداثي  والتعدد  المواطنة  لخطاب  واجتياحه  انت�شاره  في  �شاهمت  وخارجية  داخلية 

الذي كاد ي�شود �شورية في عقود �شابقة.

وهناك االآن محاوالت الإعادة اإحياء الحراك المدني ب�شكل م�شيطر عليه عبر »االأمانة 
الثقافي كحالة متنورة  للفعل  اإعادة االعتبار  المحاوالت  وت�شمل هذه  للتنمية«،  ال�شورية 

وعلمانية ومنفتحة ولكنها محاوالت ما زالت في بدايتها.
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الفصل السابع:

اجملتمع املدني وقضايا اجلندر

نوال اليازجي

مدخل
ال�شواء،  على  والحكومي،  المدني  المجتمع  مفردات  على  حديثة  »جندر«  كلمة  تعد 
وعمليًا، بداأ التعامل معها »كمفهوم« في الت�شعينيات من القرن الع�شرين مع موؤتمر بيجين 
ا�شتقبل  وقد  االجتماعي«.  »النوع  عبارة  في  تعريبها  جرى  اأن  بعد  اأعقابه  وفي   ،1995
النا�شطات في  الخارج، والقينا نحن  مفهوم الجندر بحذر كبير باعتباره م�شتوردًا من 
االأدوار  م�شاألة  يعالج  مفهومًاً  بو�شفه  له،  والترويج  �شرحه  في  َعَنتًا  الن�شائية  الحركة 
والم�شوؤوليات بالن�شبة للرجال والن�شاء في ميداني االأ�شرة والمجتمع..، حتى اإن واحدًا 
من اأهم النا�شطين في مجال حقوق االإن�شان واجهني في اإحدى الندوات بالقول: ما هذا 
الجندر الذي تتحدثين عنه؟ هل تدعون اإلى ال�شذوذ الجن�شي؟ هل هذا هو اأهم ق�شايانا 
اليوم؟! ومع مرور الوقت بات كثير من الدرا�شات الحكومية وغير الحكومية تجرى وفقًا 
لمنظور النوع االجتماعي، وتراجع الهجوم على م�شطلح الجندر، دون اأن يتراجع على 

م�شمونه. 
وتعود جذور الخطاب المعا�شر في ق�شايا المراأة اإلى الربع االأخير من القرن التا�شع 
التاريخية  المرحلة  طبيعة  الفترة  تلك  اأدبيات  وتعك�س  الع�شرين،  القرن  ومطلع  ع�شر 
المعقدة التي عا�شتها المنطقة، وما �شكلته من تحوالت في طبيعة المجتمعات العربية، 
التطلع  وبين  ماألوف  هو  ما  اإلى  اال�شتكانة  بين  والحديث،  القديم  بين  التاأرجح  وحالة 
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اإلى بناء الجديد الذي كان حوله هو اأي�شًا تنازعات بين اأن�شاق معرفية موروثة، واأخرى 
اإلى  الموجه  الخطاب  في  وكذلك  الن�شوي،  الخطاب  في  كله  ذلك  انعك�س  وقد  وافدة، 

الن�شاء بعامة.
بما  ع�شويًا  يرتبط  المراأة  ق�شية  بمختلف جوانب  االهتمام  اإن  القول  يمكن  بذلك 
ا�شطلح على ت�شميته، ع�شر النه�شة في القرنين التا�شع ع�شر والع�شرين، »حيث جرت 
التقليدية للمجتمع والفكر القديمين«، وبداأت مفاهيم المجتمع والدولة  خلخلة االأ�ش�س 
والمحلية  والع�شائرية  القبلية  واالنتماءات  التجمعات  مفاهيم  محل  تحل  والموؤ�ش�شات 
اإ�شافة  والرجال،  الن�شاء  من  الليبراليين  المفكرين  من  عدد  ت�شدى  وقد  ال�شيقة. 
وم�شر  �شورية  في  الدينية،  المرجعيات  ذوي  االجتماعيين  الم�شلحين  من  عدد  اإلى 
والعراق، لمعالجة مختلف ما �شموه مظاهر التخلف في ال�شوؤون ال�شيا�شية واالقت�شادية 
واالجتماعية كافة، وبرز بينهم عدد كبير ممن تناولوا ق�شايا المراأة. وح�شلت ن�شاء ذلك 
الع�شر على ف�شحة من الحرية للتعبير عن وجهات نظرهن تجاه ق�شاياهن، و�شهد اأواخر 
القرن التا�شع ع�شر والعقود ال�شتة االأولى من القرن الع�شرين حركة حوارات فكرية حول 

ق�شايا المراأة لم ت�شهدها الع�شور الغابرة. 
لقد دافع مفكرو ذلك الع�شر عن حقوق الن�شاء في التعليم والعمل ب�شكل اأ�شا�شي، 
وتناول عدد منهم حقوق الن�شاء في االأ�شرة، وعّدوا نه�شة االأمة مرهونة بنه�شة ن�شائها، 
وا�شتطاعوا بذلك اأن يمهدوا الطريق اأمام نه�شة المجتمع ككل، واأن يحدثوا �شدوعًا في 
الطريق  ويفتحوا  ال�شابقة،  واالنحطاط  الجهل  �شادت على مدى ع�شور  التي  المفاهيم 
اأمام المفاهيم البديلة التي تبنتها الدول بعد تاأ�شي�شها، وكذلك الموؤ�ش�شات والحركات 
اإطار حث  والن�شائية منها بخا�شة. ولكن ذلك كله كان يجري في  بعامة،  االجتماعية، 
المجتمع على تثقيف الن�شاء وتحريرهن من العادات والتقاليد البالية كمدخل لتمكين 
المراأة من القيام، على اأكمل وجه، بمهامها التربوية واالجتماعية والوطنية. ولم تبرز 
القرن  اأواخر  في  اإال  للكلمة  العميق  بالمحتوى  الن�شاء  لحقوق  االإن�شاني  الطابع  فكرة 
تعريف  بالح�شبان  اأخذنا  واإذا  ذلك،  مع  والع�شرين.  الحادي  القرن  وبدايات  الع�شرين 
العام  المجال  تمالأ  التي  الحرة،  التطوعية  التنظيمات  باأنه »مجموعة  المدني  المجتمع 
بين االأ�شرة والدولة لتحقيق م�شالح اأفرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام 
المجتمع  اإن  القول  يمكننا  واالختالف«،  للتنوع  ال�شلمية  واالإدارة  والت�شامح  والترا�شي 
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المدني في �شورية لم ي�شل بعد اإلى م�شتوى هذا التعريف، ولذلك اأود اأن اأ�شميه الحركة 
التنظيم  اإطار  خارج  ال�شوري  المجتمع  في  وتاأثيرها  دورها  يتنامى  التي  المجتمعية 

والماأ�ش�شة المطلوبين.
ولدى الحديث عن موقف المجتمع المدني في �شورية من ق�شايا الن�شاء ال بدَّ من 
التعريج على اأثر الحركات ال�شيا�شية في بلورة اتجاهات التطور في هذا الميدان، الأن اأثر 
هذه الحركات كان عميقًا في ال�شيا�شات الر�شمية العامة وفي اتجاهات الحركة الن�شوية 
المعا�شرة في �شورية، بعد ن�شوء عدد من االأحزاب المارك�شية والقومية اال�شتراكية التي 
انتظم فيها اأعداد كبيرة من الن�شاء، وبخا�شة الحزب ال�شيوعي ال�شوري وحزب البعث 
العربي اال�شتراكي الذي ا�شتلم الحكم في 8 اآذار 1963. وكان لن�شوء الحركات ال�شيا�شية 
المارك�شية والقومية هذه، ولم�شاركة الن�شاء فيها بفعالية متزايدة، تاأثير كبير في �شوغ 
عدد من القوانين المدنية ال�شورية منذ اال�شتقالل عام 1946، على اأ�شا�س الم�شاواة في 
الحقوق ال�شيا�شية واالقت�شادية، واالجتماعية والثقافية. ولكن ما مار�شته هذه الحركات 
من ن�شاط ومن تاأثير ظلَّ عاجزًا مع ذلك عن الم�شا�س بمبداأ قوامة الرجل على المراأة 
في العالقات االأ�شرية، الذي ا�شتمر يتحكم بحقوق الن�شاء في الف�شاء الخا�س، وما زال 

هذا العجز قائمًا حتى هذه اللحظة..
على التوازي، فاإن المنظمات الن�شائية، القليلة العدد، التي تاأ�ش�شت بعد اال�شتقالل، 
تبنت، حتى الثمانينيات من القرن الع�شرين، اإلى هذا الحد اأو ذاك، المفاهيم المارك�شية 
اإ�شكاليات التحرر االجتماعي  والقومية اال�شتراكية حول مو�شوع حقوق الن�شاء كاإحدى 
تدور  بعامة،  اال�شتراكية،  الخلفية  ذات  الن�شوية  الحركات  مهمات  وظلت  ومتطلباته، 
الن�شوي  الفكر  في  االأثر  اأبعد  له  كان  الذي  االأمر  والطبقي،  الوطني  الن�شال  �شياق  في 
اأوليات  اإلى  بعامة،  المراأة،  ق�شايا  معالجة  واآليات  منهجيات  اإخ�شاع  وفي  المعا�شر، 
االأحزاب ال�شيا�شية، اال�شتراكية منها، بخا�شة، وعلى الرغم مما تركته هذه الحالة من 
تاأثير اإيجابي معروف اإال اأنها �شّيقت، في الوقت نف�شه، ف�شحة الحرية اأمام الحركات اأو 
التنظيمات الن�شائية المذكورة، وقّل�شت اإلى حد كبير اإمكانية ظهور منظمات وموؤ�ش�شات 
اجتماعية ن�شائية مطلبية م�شتقلة، وكان اأن ظلت الجمعيات الخيرية هي االأكثر تنظيمًا 

وانت�شارًا.
وال بدَّ من االإ�شارة اإلى اأن م�شاركة الن�شاء في الحراك ال�شيا�شي العام، وعلى االأخ�س، 
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في حركات التحرر الوطني، منذ حركة مناه�شة التتريك في اأواخر القرن الثامن ع�شر، 
وفي مقارعة اال�شتعمار الكولونيالي في اأوا�شط القرن الع�شرين، وفي الثورات �شده، كان 
اأحترم من  ذلك وما زال يحظى باعتراف واحترام النخب ال�شيا�شية واالجتماعية: »ال 
الن�شاء اإال ال�شهيدات« عبارة واجهني بها مهند�س �شاب كان ي�شاعدنا في اإخراج ن�شرتنا 
المتوا�شعة »�شوت المراأة« في الثمانينيات من القرن الما�شي، اإنها عبارة تلخ�س روؤية 
�شيا�شية واجتماعية اإلى الدور المطلوب من الن�شاء في االإطار العام، اأما حين اتجه هوؤالء 
الموقف  الرجال، فقد جاء  مت�شاوية مع  الن�شوي مطالبات بحقوق  الن�شال  اإلى  الن�شوة 

مختلفًا تمامًا. 
وت�شمنت  المرحلة.  تلك  في  نهو�س  حالة  والمجتمعية  الن�شائية  الحركة  عا�شت 
برامج  جانب  اإلى  اال�شتعمارية،  الموؤامرات  ومجابهة  الوطن  تحرر  ق�شايا  طروحاتها 
لها،  الخدمات  وتقديم  المراأة ورعايتها  تنمية  تت�شمن في جانب منها م�شاألة  ومطالب 
وفي الجانب االآخر م�شاألة الحقوق، ولم تتقدم الحقوق على الرعاية اإال في مرحلة الحقة 

في الربع االأخير من القرن الع�شرين. 
االقت�شادية  المجاالت  في  ال�شوريات  الن�شاء  اجترحتها  التي  النجاحات  ومع 
ومع  الع�شرين،  القرن  من  االأربعينيات  اأواخر  منذ  والمعرفية،  واالجتماعية  وال�شيا�شية 
حالة النهو�س التي �شهدتها الحركة الن�شائية العالمية والتي األزمت االأمم المتحدة بعقد 
فاإن  المراأة،  الخا�شة بحقوق  االتفاقات  واإ�شدار عدد من  الدولية  الموؤتمرات  عدد من 
المجتمعية، بداأت تتعر�س،  النه�شة  المراأة في  ال�شائدة في بالدنا حول دور  المفاهيم 
التي  بتلك  �شبيهة  جديدة  خلخلة  لعملية  الما�شي  القرن  من  الت�شعينيات  اأواخر  منذ 

اأحدثها ع�شر النه�شة في اأواخر القرن الثامن ع�شر حتى اأوا�شط القرن الع�شرين.

المجتمع المدني والم�شاألة الن�شوية
وهي  ال�شوري.  المجتمع  في  للجدل  مثيرة  اإ�شكالية  المراأة«  »ق�شية  زالت  ما 
محكومة بجملة من المفاهيم والمرجعيات المختلفة والمتباينة التي تنطلق منها القوى 
االجتماعية وال�شيا�شية الفاعلة على الم�شرح ال�شيا�شي ال�شوري. وتتكون في �شورية اليوم 
حركة ن�شائية ذات بعد اجتماعي نه�شوي، وتحرري. ونرى بواكير تجمعات ن�شوية واعية 
لمتطلبات حركة التقدم االجتماعي تتمتع بفهم عميق الأبرز ق�شايا الجندر، بكل اأبعادها، 
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بو�شفها ق�شية اجتماعية عامة ذات خ�شو�شية متميزة. وقد تك�شفت الحركة الن�شائية 
المختلف،  االآخر  التعامل مع  لها منفتح في  االأخيرة عن موقف  ال�شنوات  ال�شورية، في 
واتخذت منحًى ديمقراطيًا يعتمد الحوار مع الجميع وبين الجميع، ب�شرف النظر عن 
اختالف المرجعيات، ونجحت هذه الحركة في بناء عالقات هامة مع عدد من الفعاليات 
الن�شائية والنا�شطات في اإطار التيارات الدينية المتنورة، اأو على االأقل نجحت في فتح 
الذي  ت�شكيل ما �شمي »تجّمع �شوريات«  التطور  اأبرز مظاهر هذا  حوار معها، وقد كان 
الجمعيات  من  عددًا  التجمع  وي�شم  �شرف«،  »ميثاق  �شماه  بيانًا   2006 عام  في  اأ�شدر 
�شوريات  منتدى  االجتماعية،  المبادرة  الالعنف،  كوكب  هي:  الن�شائية  والمجموعات 
االإ�شالمي، المنتدى الفكري، لجنة دعم ق�شايا المراأة، موقع الثرى االإلكتروني، رابطة 
ال�شالح.  الراعي  وراهبات  المراأة،  دور  لتطوير  الوطنية  الجمعية  ال�شوريات،  الن�شاء 
وجميعها غير مرخ�شة با�شتثناء الجمعية الوطنية لتطوير دور المراأة، وراهبات الراعي 
ال�شالح، وقد عمل التجمع على مدى ال�شنوات االأربع الما�شية على ق�شايا العنف �شد 
المراأة، وت�شدى لم�شاريع قوانين االأحوال ال�شخ�شية، كما ن�شط في �شوغ م�شروع قانون 
جمعيات بديل للقانون الحالي الذي يعد من اأكثر قوانين الجمعيات تخلفًا في المنطقة، 
كما نجح التجمع في و�شع م�شودة قانون لحماية المراأة من كل اأ�شكال العنف الم�شلط 
لمثل  مقدرًا  كان  وربما  ومنظمة؛  بكل جمعية  الخا�س  الن�شاط  اإلى  اإ�شافة  هذا  عليها، 
لوال  الجندر  ق�شايا  اأهم  تحريك  على  قادرة  ن�شائية  اإلى حركة  يتحول  اأن  التجمع  هذا 
جمعية  بحل  بداأت  التي  االجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة  قبل  من  لها  تعر�س  التي  ال�شغوط 
االآراء حول عدد  به الجمعية لتق�شي  ا�شتبيان قامت  المبادرة االجتماعية، على خلفية 
الدين  رجال  من  عدد  حفيظة  اأثار  اإنه  قيل  العام،  ال�شخ�شية  االأحوال  قانون  بنود  من 
المبا�شرة  االأخرى،  وال�شغوط  الممار�شات  من  عدد  الى  اإ�شافة  النافذين،  االإ�شالمي 
وغير المبا�شرة، �شد عدد من المنظمات والمجموعات االأخرى، مما خلق جوًا غير اآمن 
اأو  ب�شكل  اأدى،  الذي  الن�شوي،  الحراك  الحراك االجتماعي ومن �شمنه  يحيط بمجمل 

باآخر، اإلى ت�شييق ف�شحة الحرية المتاحة له، واأ�شعف بالتالي فعالية التجمع وتاأثيره.
وفي هذا ال�شياق ينبغي ذكر عدد هام من الن�شاء اللواتي ين�شطن في مجال حقوق 
الن�شاء خارج اإطار التنظيمات الن�شوية، بينهن حقوقيات ونا�شطات �شيا�شيات وكاتبات 
نطاق  خارج  الن�شوية  الم�شاألة  كانت  ممن  االأجيال،  مختلف  من  وغيرهن،  واإعالميات 
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اهتماماتهن، حتى وقت قريب، اإ�شافة اإلى عدد اآخر من ال�شخ�شيات الن�شوية المعروفة، 
وت�شكل م�شاهمات هوؤالء جميعًا قوة دعم كبرى للمجموعات المنظمة. 

والجدير بالذكر اأن الحركة الن�شائية اليوم توؤكد اأن دورًا هامًا يمكن اأن يلعبه الرجل 
في اإطار حركة الدفاع عن حقوق المراأة، بل اإنها تدعو االأحزاب ال�شيا�شية وقوى المجتمع 
المدني ومختلف الفعاليات االجتماعية والثقافية ذات االتجاهات العلمانية والمتنورة اإلى 
تحمل م�شوؤولياتها في اتخاذ موقف من ق�شية المراأة يتوافق مع قيم الديمقراطية وحقوق 
االإن�شان ومتطلبات التنمية االجتماعية، اإذ اإنها ترى في هوؤالء جميعًا حلفاء موؤكدين لها، 
ونحن نرى اأن الحركة الن�شائية الديمقراطية اليوم جزء ال يتجزاأ من المجتمع المدني، 

في نهو�شه وفي انكفائه.
والمحامين  والنا�شطين  والمثقفين  واالأكاديميين  المفكرين  من  عدد  قدم  وقد 
واالإعالميين، ن�شاًء ورجااًل، ويقدمون، م�شاهمات جدية في هذا االإطار، وهو ما ي�شير اإلى 
تطور جّدي والفت في م�شتوى الوعي المجتمعي تجاه اأدوار كل من الن�شاء والرجال، وباتت 
كل االأمور المتعلقة بق�شية المراأة مطروحة، بدءًا من �شرورة �شمان الم�شاواة التامة في 
والتمييز  العنف  اأ�شكال  اإزالة كل  اإلى  االأ�شرة، و�شواًل  والرجال في  الن�شاء  بين  الحقوق 
�شد المراأة في جميع مجاالت الحياة العامة، والخا�شة، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، 
بعامة،  المدني،  المجتمع  ن�شاط  في مجمل  هام  دور  واآنيًا،  تاريخيًا،  للن�شاء،  كان  فقد 
ويمكن في هذا المجال ذكر عدد من المنتديات وال�شالونات والندوات التي نه�شت في 
االأعوام بين 2000 و2004 اأقامها عدد من الن�شاء، وبرزت على �شاحة الحراك الثقافي 
واالجتماعي، كمنتدى المحامية حنان نجمة، وابت�شام ال�شمادي، وجورجيت عطية، اإلى 
الثقافي،  تاأ�شي�شه، كمنتدى الحوار  الن�شاء، بفعالية، في  اآخر �شاهمت  جانب عدد هام 
ومنتدى االأتا�شي، اإلى غير ذلك من ال�شالونات والتجمعات الثقافية واالأدبية في مختلف 
الديمقراطي  التغيير  عملية  من  كجزء  المراأة  م�شاألة  مع  تعاملت  التي  البالد  مناطق 
اآخر من الن�شاء في منظمات وجمعيات  المطلوبة في البالد. هذا وقد ن�شط عدد هام 
حقوق االن�شان اإال اأن اأيًا منهن لم ت�شل اإلى مواقع �شنع القرار فيها، با�شتثناء ال�شيدة 
فداء الحوراني رئي�شة المجل�س الوطني الإعالن دم�شق، ولدينا من المعلومات ما ي�شمح 
تعبير عدد منهن،  اأمل« على حد  »بخيبة  �شعرن  النا�شطات  اإن عددًا من هوؤالء  بالقول 
حين وجدن اهتمام هذه المنظمات من�شبًا على الحقوق ال�شيا�شية وتحديدًا على معالجة 
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اأو�شاع معتقلي الراأي والدفاع عنهم دون االهتمام الجدي بحقوق االن�شان بعامة، واإهمال 
ق�شايا الجندر وحقوق الن�شاء بو�شفها ركنًا هامًا من حقوق االن�شان، وتوؤكد قولنا هذا 
»اأين  بعنوان:   2010-12-10 في  »النداء«  ون�شرتها  هيام جميل  الباحثة  اأجرتها  درا�شة 
»في  فيها:  تقول  ال�شوري«،  والديمقراطي  الحقوقي  الحراك  اهتمام  من  المراأة  حقوق 
اإطار الحراك الديمقراطي الذي بداأ �شنة 2000 في �شورية، فقد تم اإن�شاء العديد من 
منظمات حقوق االإن�شان التي �شمت في ع�شويتها العديد من الن�شاء، الحقوقيات غالبًا، 
اللواتي �شاهمن م�شاهمة فعالة في عمل هذه المنظمات دون اأن تراأ�س نا�شطة امراأة اأي 
منظمة لحقوق االإن�شان في �شورية«. وحول مراكز اهتمام هذه المنظمات تقول الدرا�شة: 
االعتقال  اقت�شارها على ق�شية  تم  العمل عليها، فقد  تم  التي  الق�شايا  »اأما من حيث 
ومطالبة  و�شجب،  ا�شتنكار  بيانات  �شورية، من خالل  في  الق�شري  واالختفاء  ال�شيا�شي 
بالحرية لمعتقلي الراأي وال�شمير، دون اأن تبادر اأي منظمة لطرح ق�شية تتعلق بحقوق 

المراأة، اأو االأ�شرة عمومًا«.
وتوؤكد الدرا�شة نقاًل عن النا�شط فايز �شارة: »اإن هذا التوجه يمثل خلاًل في عمل 
الجماعات الحقوقية، التي ينبغي اأن تولي القطاعات االأخرى، وال �شيما الن�شاء واالأطفال، 

اهتمامًا اأكبر بفعل اأهمية وخطورة هذين المجالين في الحياة الوطنية«.
ومع ذلك يمكننا التاأكيد اأن ق�شايا الجندر بداأت تاأخذ حيزًا، من اهتمامات فعاليات 
اأن  بعد  االأخيرة،  ال�شنوات  في  بخا�شة،  منها،  والعلمانية  بعامة  المدني  المجتمع  قوى 
نجحت الحركة الن�شوية وحلفاوؤها من االإعالميين واالإعالميات في اجتذاب اهتمام هذه 
القوى بعدد من الحمالت المطلبية ذات العالقة بحقوق الن�شاء في االأ�شرة والمجتمع، 
م�شتوى  اإلى  بعد  ترَق  ولم  الدعم  م�شتوى  في  زالت  ما  القوى  هذه  م�شاهمة  كانت  واإن 

المبادرة والفعل المطلوبين.

اأبرز ق�شايا الجندر 
ن�شيء، في ما يلي، ب�شيء من التف�شيل على اأهم ق�شايا الجندر المطروحة اليوم 

على ب�شاط البحث في �شورية:
اأوًلـــ اإدماج المراأة في التنمية ال�شاملة والم�شتدامة 

يحق للمراأة ال�شورية، وفقًا للد�شتور والقوانين المدنية، الم�شاركة في جميع مناحي 
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الحياة ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية والثقافية دون كل �شكل من اأ�شكال التمييز 
القرار  �شنع  مواقع  في  المنا�شب  تتولى جميع  اأن  للمراأة  ويمكن  والن�شاء.  الرجال  بين 
مواقع  في  الم�شاركة  اإطار  في  ن�شبيًا،  تقدمًا،  �شورية  في  المراأة  وقد حققت  المختلفة، 
وال�شحية،  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  المجاالت  في  القرار  اتخاذ 

وفي الق�شاء.
ال�شوري: »يتمتع بحق االنتخاب كل مواطن  3 من قانون االنتخاب  المادة  وبموجب 
عربي �شوري، من الذكور واالإناث، اأتم الثامنة ع�شرة من عمره في اأول ال�شنة التي يجري 
الت�شريعي  المر�شوم  هذا  بموجب  الحق  هذا  من  محرومًا  يكن  لم  ما  االنتخاب،  فيها 

والت�شريعات النافذة«. 
وتبدي الحكومة ال�شورية اهتمامًا خا�شًا بم�شاألة التمكين ال�شيا�شي للمراأة، اإ�شافة 
المدني  المجتمع  ن�شاط  اإن  القول  ويمكن  الم�شتدامة.  التنمية  في  الن�شاء  اإدماج  اإلى 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية قد �شاهم في ن�شر الوعي باأهمية م�شاركة الن�شاء 
نقلة  اأحدث  المجال، مما  االإعالم، بق�شط هام في هذا  العامة، كما �شاهم  الحياة  في 
نوعية في موقف الراأي العام من م�شاركة الن�شاء في مواقع �شنع القرار. ومع ذلك فاإن 
ببطء  ت�شير  االجتماعية،  التنمية  عملية  في  واإدماجها  بعامة،  المراأة،  م�شاركة  ق�شية 
ال�شاحقة  االأغلبية  اأن  اإلى  اإ�شافة  اإلى معايير محددة،  �شديد، وبن�شب �شئيلة ال تخ�شع 
ممن يجري »تعيينهن« في مواقع �شنع القرار، في ال�شلطات الثالث، هن من لون �شيا�شي 
واحد، وغالبًا ما يكن منتميات اإلى الحزب الحاكم وال يتمتعن با�شتقاللية القرار، مما 
االجتماعي  الحراك  �شعف  اأن  اإلى  اإ�شافة  االأداء،  وهذا  الم�شاركة  هذه  فعالية  ي�شعف 
الديمقراطي وتقييد حريته، يجعل و�شول ن�شاء م�شتقالت اإلى هذه المواقع اأو قدرة من 

ي�شل منهن، على التحرك والت�شرف وفق قناعاتهن، اأمرًا �شديد ال�شعوبة.

لوزيرة  ت�شريح  في�شير   ،)NGOS( الحكومية  غير  المنظمات  اإلى  بالن�شبة  اأما 
ال�شوؤون االجتماعية والعمل اإلى اأن عددها بلغ 1400 حتى ت�شرين الثاني 2008 وهو عدد 
جميع الجمعيات والهيئات والموؤ�ش�شات الخيرية اأو ما �شابهها الم�شجلة لدى الوزارة، وال 
يدخل في عدادها عدد اآخر من المنظمات والمجموعات النا�شطة حول ق�شايا الجندر 

وحقوق االإن�شان، التي لم تتمكن حتى االآن من الح�شول على ترخي�س.
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وترى الحركة الن�شائية اأن ا�شتكمال اإدماج المراأة في التنمية ال�شاملة ي�شتدعي: �شد 
الفجوات التي ال تزال وا�شعة بين عدد كل من الن�شاء والرجال في مواقع �شنع القرار، 
في مختلف القطاعات التنموية، وب�شمنها ال�شيا�شية والمعرفية. ومحو االأمية ومعالجة 
الريف  الموؤنث في  الفقر  لم�شكلة  اأهمية ق�شوى  واإعطاء  والق�شاء عليه،  الفقر  اأ�شباب 
والمدينة، وتوفير فر�س عمل متزايدة للن�شاء في الريف والمدينة، وتمكين الن�شاء من 
الح�شول على ح�ش�شهن في االإرث المعترف بها قانونيًا. وفي هذا االإطار فاإن معالجة 
اإلى  الو�شول  من  وتمكينها  وملكيتها  االأر�س  بحيازة  المتعلقة  الريفية  المراأة  م�شاكل 
الموارد والتحكم بها، ومن الح�شول على االأجر لقاء عملها في الزراعة والحراجة وتربية 
الما�شية، ما زال يتطلب بذل جهود كبيرة لمواجهة تدخل العادات والتقاليد الظالم في 
حياة الن�شاء الريفيات، الذي يعطل ح�شولهن حتى على حقوقهن المن�شو�س عنها في 

القوانين.

ثانياً ـــ تغيير ال�شورة النمطية لأدوار الن�شاء والرجال

منذ عقود ثالثة من الزمن طالبت المنظمات والنا�شطات الن�شوية، بتغيير ال�شورة 
النمطية الأدوار كل من الن�شاء والرجال في االأ�شرة والمجتمع، في المناهج التربوية في 
مختلف المراحل الدرا�شية، وذلك بتنقيتها من كل الن�شو�س التي ت�شع الن�شاء في مواقع 
الخدمة والرعاية، بينما ت�شع الرجال في مواقع ال�شلطة ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر. 
ونجح هذا الن�شاط في و�شع هذه الم�شاألة على اأوليات اأجندة الحكومة التي �شرعت بعملية 
التنقية هذه بادئة بال�شف االأول االبتدائي، فاختفت جمل مثل: »بابا يقراأ، ماما تطبخ، 
في  الت�شارك  فكرة  تكر�س  جمل  محلها  وحلَّ  بالكرة«،  يلعب  وبا�شل  اأمها  ت�شاعد  رباب 
رعاية االأ�شرة. وفي ال�شنوات االأخيرة اأمكن اإزالة الكثير من الن�شو�س االأدبية والدينية، 
في مختلف مراحل التعليم، التي كانت تقد�س االأدوار النمطية للن�شاء والرجال، والتي 
كانت تقت�شر، في حال اإ�شادتها بالدور التاريخي للن�شاء وم�شاركتهن بال�شاأن العام، على 
ق�ش�س االأخوات والزوجات وبع�س ق�ش�س المنا�شالت اللواتي ا�شت�شهدن في الن�شال 
�شد االحتالل. وقد تاأثرنا اأي�شًا نحن الكاتبات الن�شويات بهذا المنهج اإلى هذا الحد اأو 
ذاك، اإذ غالبًا ما نبداأ كتاباتنا بالتغني بمثل هذه الق�ش�س، ولكننا ن�شتند اإليها للبرهنة 
على حق الن�شاء في الم�شاواة التامة في حقوق المواطنة. وهذا الربط ال�شروري بين هذه 
الق�ش�س الن�شالية وبين حق المراأة في الم�شاواة هو الذي ما تزال المناهج الدرا�شية 
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اإنجازها  ويتطلب  ببطء  ت�شير  زالت  ما  المطلوبة  التغيير  عملية  اأن  ونرى  اإليه.  تفتقر 
المزيد من العمل الجاد والممنهج، من اأجل اإحداث مزيد من التنقية في مختلف مناهج 
التعليم بحيث تت�شمن اأدبيات معا�شرة اأكثر جراأة في مالم�شة ق�شايا الجندر، ومفاهيم 
الدولية  االتفاقيات  في  المقرة  االإن�شانية،  الن�شاء  بحقوق  المتعلقة  والمبادئ  الم�شاواة 
الحلقة  مناهج  ت�شمنت  التي  الطفل  حقوق  التفاقية  بالن�شبة  حدث  كما  ال�شلة،  ذات 
نعده  الذي  االأمر  بنودها، تحت عنوان: »حقي«،  االأ�شا�شي عددًا من  التعليم  االأولى من 

خطوة طيبة في مجال تكري�س مفهوم الحق بذاته ولذاته »حقي وحق االآخر..«. 
وحين نذكر ن�شاط الحركة الن�شوية، منظمات واأفرادًا، في مجال العمل على تغيير 
ال�شورة النمطية للمراأة، ال بدَّ من اأن نذكر الدور الذي ا�شطلع به االإعالم والفن واالأدب، 
بخا�شة االأدب الذي كتب باأقالم الن�شاء، وال اأقول »االأدب الن�شوي«، ففي العبارة جدل 
والتلفزيونية  ال�شينمائية  الدراما  وكاتبات  كتاب  من  كبير  عدد  نجح  اإذ  مح�شوم،  غير 
الن�شائية،  �شخ�شياتهم  تقديم  عند  كبير،  حد  اإلى  النمطية،  من  خالية  �شور  بتقديم 
اأعمااًل  قدمن  اللواتي  ال�شيناريو  كاتبات  من  عدد  وبرز  والمعا�شرة،  منها  التاريخية 
االأعمار، وفي مختلف  الن�شاء من مختلف  لم�شاكل  والعميقة  الرقيقة  بالمالم�شة  تتميز 
المجاالت، بعيدًا عن الخطاب المبا�شر، وحر�س على تج�شيد هذه المالم�شة واإغنائها 
عدد من المخرجين والمخرجات ممن نفذوا هذه االأعمال. وبات اليوم مرفو�شًا ومو�شع 
نقد �شديد تقديُم بع�س مخرجي الدراما ال�شورية �شورًا نمطية لن�شاء خانعات وتابعات 
تعك�س مفاهيم متخلفة وبائدة عن اأدوار الن�شاء. والجدير بالذكر اأن ذلك كله لم يجر 
بعيدًا عن التفاعل بين الن�شاط الن�شوي وبين عمل مختلف االأو�شاط االإعالمية والثقافية 

واالأدبية والفنية. 

 ثالثاً ـــ العنف الجندري �شد الن�شاء 
تعد م�شكلة العنف الم�شلط على الن�شاء �شديدة التعقيد ب�شبب تنوع اأبعادها، فال�شماح 
االجتماعي ال�شائد بارتكاب العنف �شد الن�شاء، بذريعة حق الرجال في التاأديب، يرتبط 
بالموروث الديني الذي وجد تعبيرًا عنه في قانون العقوبات، فبات هذا »الحق« م�شرعنًا 

وذا بعد قانوني اأي�شًا.
التعريف  اإلى  ا�شتنادًا  العنف  الن�شائية  والحركة  المعنية  الر�شمية  الهيئات  وتعّرف 
العالمي للعنف الجندري الوارد في االإعالن العالمي. وتتعر�س المراأة ال�شورية، �شاأنها 
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اأنواع العنف،  �شاأن جميع الن�شاء في البلدان العربية وكثير من بلدان العالم، اإلى �شتى 
الج�شدي والنف�شي والجن�شي �شواء في اإطار االأ�شرة والعمل اأم في المجتمع واأمام القانون.
وفي ال�شنوات الع�شر الما�شية في �شورية، حظيت م�شاألة العنف �شد المراأة القائم 
واالإعالم  المدني  المجتمع  موؤ�ش�شات  قبل  من  كبير  باهتمام  الجن�س،  اأ�شا�س  على 
اأن كان العنف �شد الن�شاء  والموؤ�ش�شات الحكومية و�شبه الحكومية المعنية، وذلك بعد 
من »التابوهات« ل�شنوات طويلة �شابقة. وقد و�شع لمكافحته عدد من الدرا�شات وم�شاريع 
لم  وم�شاريع  م�شودات  زالت  ما  جميعًا،  اأنها،  اإال  الحكومية،  واال�شتراتيجيات  الخطط 
ب�شاأن كيفية  الم�شوؤولة قرارات  الجهات  تتخذ  ولم  العام،  الراأي  تعر�س على  ولم  تن�شر 

التعامل معها وو�شعها مو�شع التنفيذ.
االإعالمية  والمواقع  بخا�شة،  منها،  الن�شوي  المدني،  المجتمع  منظمات  وتن�شط 
المنا�شرة لق�شية المراأة، في مواجهة كل اأ�شكال التمييز والقهر التي تتعر�س لها، تن�شط 
التحر�س  ومن  واالجتماعي  االأ�شري  العنف  من  المراأة  لحماية  قوانين  م�شاريع  ل�شوغ 
التي  ال�شرف  بجرائم  ي�شمى  ما  �شد  الوطنية  الحمالت  وت�شتمر  العمل.  في  الجن�شي 
يقودها موقع »ن�شاء �شورية« وموقع »الثرى«، وتدعمها جميع الفعاليات المدنية الن�شوية 
بنوعيه،  االغت�شاب  على  م�شجعًا  يعد  الذي  العقوبات  قانون  تغيير  اأجل  ومن  وغيرها، 
الزوجي وغيره، وعلى ارتكاب جرائم قتل الن�شاء واالإفالت من العقاب، بذريعة الدفاع 
عن ال�شرف. ومع ذلك فاإن اأية اإجراءات حا�شمة لم تتخذ لحماية الن�شاء من العنف على 

الم�شتويين القانوني والوقائي62.
تناول  وقد  العقوبات،  قانون  بتعديل  القا�شي   1 رقم  الجمهوري  المر�شوم   2011 االأول من عام  كانون   3 في  62- �شدر 
 7-5 اإلى  القتل من �شنتين  العقوبات، ورفع عقوبة  المادة )548( من قانون  ال�شرف فاألغى  التعديل عقوبة جرائم 
�شنوات، ولكنه اأبقى على مفهوم الحق بقتل الن�شاء بذريعة الحفاظ على ال�شرف، حين اأبقى على الن�س الخا�س بهذا 
المفهوم المهين، ونعني بالن�س: »ي�شتفيد من العذر المخفف من فاجاأ زوجه اأو اأحد اأ�شوله اأو فروعه اأو اإخوته في 
جرم الزنى الم�شهود اأو في �شالت جن�شية فح�شاء مع �شخ�س اآخر فاأقدم على قتلهما اأو اإيذائهما اأو على قتل اأو اإيذاء 

اأحدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحب�س من خم�س �شنوات اإلى �شبع �شنوات في القتل«.
تامًا،  اإلغاًء  بالكامل   548 المادة  اإلغاء  الن�شوي بخا�شة، قد �شدد على �شرورة  المدني،  المجتمع  وكان ن�شال قوى 

واحت�شاب هذه الجرائم مثلها مثل اأية جريمة اإيذاء اأو قتل ترتكب بحق اأي من المواطنين ن�شاًء كانوا اأم رجااًل.
كما األغى المر�شوم المادة 508 التي كانت تعفي مرتكب جريمة االغت�شاب من اأية مالحقة قانونية في حال تزوج 
من ال�شحية، وا�شتعي�س عنها بالن�س التالي: »اإذا عقد زواج �شحيح بين مرتكب اإحدى الجنايات الواردة في هذا 
اأن ال تقل  المادة /241/ على  اأحكام  العذر المخفف وفق  الفعل من  الف�شل وبين المعتدى عليها ي�شتفيد مرتكب 

العقوبة عن الحب�س �شنتين.
ويعاد اإلى محاكمة الفاعل اإذا انتهى الزواج اإما بطالق المراأة دون �شبب م�شروع، اأو بالطالق المحكوم به لم�شلحة = 
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رابعاً ـــ حقوق الن�شاء في الت�شريعات الوطنية

يحتل الفقه االإ�شالمي مكانة هامة بين م�شادر الت�شريع. فقد ن�شت المادة الثالثة 
من الد�شتور الدائم للجمهورية العربية ال�شورية الذي اأقر عام 1973 في ا�شتفتاء عام، 

على اأن:
1. دين رئي�س الجمهورية االإ�شالم. )لي�س دين الدولة(.

2. الفقه االإ�شالمي م�شدر رئي�شي للت�شريع. )لي�س الم�شدر الرئي�شي(.
وكفلت المادة الخام�شة والع�شرون الحرية و�شيادة القانون والم�شاواة وتكافوؤ الفر�س 
للمواطنين جميعًا )الفقرتان 3 و4(، ولكنها لم تت�شمن اإ�شارة �شريحة اإلى منع التمييز 
بين  التناق�س  والع�شرون،  والخام�شة  الثالثة  المادتان،  وتعك�س  الجن�س،  اأ�شا�س  على 
انطالق الد�شتور من اأن المواطنة هي اأ�شا�س االنتماء، وبين ما ين�س عليه الد�شتور نف�شه 
من اأن »الفقه االإ�شالمي ـــ هو م�شدر رئي�شي للت�شريع«. وغني عن القول اأن المادة الثالثة 
تطبق فقط حين النظر في كل ما يتعلق بحق الن�شاء في الم�شاواة وبخا�شة في الف�شاء 

العام، ولكن ذلك ال ين�شحب اأبدًا على ق�شايا المجتمع االأخرى. 
ويخ�ش�س الد�شتور المادة الخام�شة واالأربعين منه لبيان موقف وا�شح من المراأة. 
فبح�شب هذه المادة: »تكفل الدولة للمراأة جميع الفر�س التي تتيح لها الم�شاهمة الفعالة 
اإزالة  على  وتعمل  واالقت�شادية  والثقافية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  الحياة  في  والكاملة 
القيود التي تمنع تطورها وم�شاركتها في بناء المجتمع العربي اال�شتراكي«، ولكن المادة 

المذكورة ال تت�شمن اإ�شارة �شريحة اإلى الم�شاواة.
يعترف  الذي  المدني،  القانون  اإطار  في  القانونية  باالأهلية  ال�شورية  المراأة  وتتمتع 
باأهلية قانونية كاملة لكل من بلغ �شن الر�شد الذي حدده القانون ال�شوري باإكمال �شن 
18، وذلك دون تمييز بين الرجل والمراأة. وللمراأة، حق اإبرام العقود وحيازة الممتلكات 
والت�شرف بها دون قيد اأو �شرط، وفق ما يقره القانون. وال يلزم القانون ال�شوري المراأة 
زوجها،  لقب  عن  م�شتقل  ب�شكل  ولقبها  با�شمها  تحتفظ  بل  الزواج،  بعد  لقبها  بتغيير 

=    المعتدى عليها قبل انق�شاء خم�س �شنوات على الزواج، وتحت�شب المدة التي نفذها من العقوبة.
اإذا عقد زواج �شحيح بين مرتكب اإحدى الجنح الواردة في هذا الف�شل وبين المعتدى عليها اأوقفت المالحقة، واإذا 

حكم بالق�شية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد اإلى المالحقة اأو تنفيذ العقوبة اإذا انتهى الزواج اإما بطالق المراأة دون �شبب م�شروع، اأو بالطالق المحكوم به 

لم�شلحة المعتدى عليها قبل انق�شاء ثالث �شنوات على الزواج. وتحت�شب المدة التي نفذها من العقوبة«.
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ولها ذمة مالية م�شتقلة عن ذمة زوجها المالية، و�شهادتها اأمام المحاكم تعادل �شهادة 
الرجل، اأما اأمام المحاكم ال�شرعية فما زالت �شهادة الرجل ب�شهادة امراأتين.

واأ�شبح للمراأة، منذ عام 2000، الحق في الح�شول على جواز �شفر وتجديده بناء 
الزوج، كما تعفى من الح�شول على  ال�شخ�شي دون الح�شول على موافقة  على طلبها 
تاأ�شيرة الخروج لل�شفر خارج البالد، اإذا لم تكن عاملة بالحكومة، بعد اأن كان االأمران 
مرهونين بموافقة الزوج. وهو ما كان م�شدر احتجاج كبير لدى الن�شاء، وكان الخال�س 
من هذا االرتهان المهين مطلبًا اأ�شا�شيًا للمنظمات والفعاليات الن�شائية منذ عقود من 
الزمن، وبخا�شة بعد ازدياد عدد المتعلمات والعامالت في القطاعات المختلفة، وبعد 

اأن تبواأ عدد كبير منهن منا�شب تفر�س عليهن ال�شفر بداعي العمل. 
اإذ  واالأ�شر،  البالد  حياة  في  ال�شوريات  للن�شاء  الفاعلة  الم�شاهمة  ورغم  ذلك،  مع 
تظهر الم�شوح اأن ن�شبة الن�شاء المعيالت لالأ�شر تبلغ 10 %، كما ت�شير اإلى ن�شبة هامة من 
الن�شاء اللواتي يعملن بال �شمانات، في القطاع غير المنظم، ف�شاًل عن رعاية االأ�شرة 
والعمل المنزلي غير الماأجور وغير المحت�شب في الدخل الوطني، وغير المعترف بدوره 
في تكوين ممتلكات االأ�شرة، رغم اأنه يقع بكامله على عاتق الن�شاء. ورغم هذه الم�شاهمات 
، بعد، اإلى االعتراف بحق  الجدية في االقت�شاد المنزلي وفي المجتمع اإال اأن ذلك لم يوؤدِّ
�شد  �شارخًا  تمييزًا  يت�شمن  القوانين  من  هام  عدد  زال  وما  للن�شاء،  التامة  الم�شاواة 
الن�شاء، ويعطل كثيرًا من الحقوق المدرجة اأعاله. و�شوف ن�شيء على اأبرزها فيما يلي: 

قانون الجن�شية
اأخذ الم�شرع ال�شوري بحق الدم موؤكدًا حق االأب فقط في اإك�شاب الجن�شية لالأبناء، 
»يعتبر عربيًا  اأنه:  1969 على  لعام   276 الت�شريعي  المر�شوم  1/3 من  المادة  تن�س  اإذ 
والد عربي  اأو في خارجه من  القطر  ولد في  1. من  �شرط:  اأو  قيد  ودون  �شوريًا حكمًا 
�شوري«. اأما المادة 3/ب فتن�س على اأنه: »يعتبر �شوريًا حكمًا من ولد في القطر من اأم 
اأبيه«. وهكذا فاإن المراأة ال�شورية ال تمنح الجن�شية  اإلى  عربية �شورية ولم تثبت ن�شبته 
ال�شورية الأوالدها اإال بتوفر �شرطين هما: اأن يكون قد ولد في القطر العربي ال�شوري، واأال 

يثبت ن�شبه الأبيه. 
وقد انطلقت منذ عام 2003 حملة وطنية تحت �شعار: »جن�شيتي حق لي والأطفالي«، 
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ولقيت دعمًا كبيرًا من �شاحبات الق�شية ومن �شائر قوى المجتمع المدني واالإعالم ومن 
 3 المادة  االأولى من  الفقرة  تعديل  المعتدلة، بهدف  والدينية  ال�شيا�شية  القوى  مختلف 
من القانون لت�شبح: »يعتبر عربيًا �شوريًا حكمًا: 1. من ولد في القطر اأو في خارجه من 
والد عربي �شوري اأو من اأم عربية �شورية«، ونجحت الحملة في و�شع الق�شية على اأجندة 
اأي تغيير في هذا االتجاه لم يطراأ،  اأن  اإال  اإلى ق�شية راأي عام،  الحكومة وفي تحويلها 
المعنية تف�شيرًا  اأي من الجهات  اأو  مع ذلك، على قانون الجن�شية، ولم تقدم الحكومة 
مقنعًا لذلك، واكتفى رئي�س مجل�س ال�شعب بالقول اإن هناك اأ�شبابًا �شيا�شية تمنع ذلك، 

وبخا�شة مو�شوع الالجئين الفل�شطينيين وقرار الجامعة العربية منع توطينهم.

قانون العقوبات
ا�شتمرار  ويعد  الن�شاء،  �شد  العنف  لت�شريع  اأ�شا�شيًا  مرتكزًا  العقوبات  قانون  يعد 
العمل بعدد من مواده المتعلقة بجرائم قتل الن�شاء واالغت�شاب والزنى و�شفاح القربى 
اللحظة  اإلى  تعود جذورها  التخلف  لقيم غاية في  ا�شتجابة  تمثله من  لما  اأمرًا م�شينًا، 
مراحل  اأب�شع  في  الذكوري  االأبوي  المجتمع  ومفاهيم  قيم  فيها  اأر�شيت  التي  التاريخية 

التمييز �شد المراأة، ويمكن اأن يتو�شح قولنا هذا بما نورده فيما يلي:
تبيح المادة 489 االغت�شاب الزوجي، �شراحة بالقول: »من اأكره غير زوجه بالعنف 
االأقل«. وعلى  ال�شاقة خم�س ع�شرة �شنة على  باالأ�شغال  الجماع عوقب  بالتهديد على  اأو 
الرغم من اأن عددًا من النا�شطات الن�شويات قد ت�شدين لم�شاألة االغت�شاب الزوجي اإال 

اأننا على الدوام نواجه بموجة من اال�شتنكار كمن يقول: »ِبَم تهرفن؟!«.
اأنه:  يوؤكد  اإذ  لالجتهاد  مجااًل  يقبل  ال  بما  الن�شاء،  قتل   548 المادة  ن�س  ويحل 
»ي�شتفيد من العذر المحّل من فاجاأ زوجه اأو اأحد اأ�شوله اأو فروعه اأو اأخته في جرم الزنى 
الم�شهود اأو في �شالت جن�شية فح�شاء مع �شخ�س اآخر فاأقدم على قتلهما اأو اإيذائهما، 
37 في  اإيذاء اأحدهما بغير عمد«، وبعد �شدور المر�شوم الت�شريعي رقم  اأو  اأو على قتل 
الم�شار  الن�شاء  من  اأي  قاتل  عقوبة  اأ�شبحت  المحّل،  العذر  األغى  الذي   2009 حزيران 
اإليهن في المادة المذكورة »ال تقل عن �شنتين«، وبذلك حددت »دّية« الن�شاء القتيالت 
بالحب�س مدة �شنتين، اإ�شافة اإلى اأن المادة التي تعطي القاتل الحق في ا�شتخدام العذر 
قتل  جرائم  من  كثيرًا  اأن  نوؤكد  حين  الحقيقة  عن  نبتعد  وال  قائمة،  تزال  ما  المخفف 
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الن�شاء يحدث، في كثير من االأحيان، الأ�شباب اقت�شادية تتعلق باالإرث اأو الأ�شباب تتعلق 
بالتع�شب الديني والمذهبي، فيما لو تزوجت الفتاة من دين اآخر اأو مذهب مختلف، وفي 

كل االأحوال ما يزال القاتل ي�شتفيد من العذر المخفف.
اأما المادة 508 فُتعفي مرتكب جريمة اغت�شاب »غير الزوجة« من العقوبة اإذا عقد 
مرتكب  بين  �شحيح  زواج  عقد  »اإذا  اأنه:  على  تن�س  حين  ال�شحية،  وبين  بينه  الزواج 
اإحدى الجرائم الواردة في هذا الف�شل وبين المعتدى عليها اأوقفت المالحقة، واإذا كان 
�شدر حكم بالق�شية علق تنفيذ العقاب الذي فر�س عليه«. وال نجد داعيًا ل�شرح مدى 
»ال�شحية« حين  الفتاة  لهما  تتعر�س  التي  البالغة  النف�شية  واالأ�شرار  واالنتهاك  الق�شوة 
االأ�شرة،  لها  تتعر�س  اأن  يمكن  التي  »الف�شيحة«  لتداري  تتزوج، مرغمة من مغت�شبها، 
ب�شبب تاأثير فقدان عذريتها على م�شتقبلها، م�شيرين اإلى اأن معظم �شحايا هذه المادة، 
غالبًا ما يكن قا�شرات، ف�شاًل عن اأن معظم حاالت عقود الزواج هذه تتم، عادة، باإرغام 

الفتاة من قبل ولي االأمر على القبول.
ال�شغيرات  الن�شاء،  باأن كثيرًا من جرائم قتل  التذكير  بدَّ من  ال�شياق ال  وفي هذا 
منهن بخا�شة، تقع، غالبًا، الإخفاء جرائم االغت�شاب التي يرتكبها االأقرباء »المحارم« 
اأنه  من ذكور االأ�شرة �شد الفتيات، وي�شمى »زنى المحارم«، الذي ي�شنف قانونيًا على 
اأو  الت�شنيف  لهذا  مبررًا  نرى  اأن  ن�شتطيع  وال  اغت�شاب،  وجريمة  جناية  ولي�س  جنحة 
�شببًا له �شوى اأنه يجري في اإطار حماية ذكوراالأ�شرة »اأولياء اأمور الفتاة« من العقوبات 
�شد  االغت�شاب  جريمة  مرتكب  »الغريب«  على  الجنايات  قانون  في  عنها  المن�شو�س 
ذلك  بعد  ولنا  بالقتل.  االغت�شاب  ترافق  اإذا  االإعدام،  اإلى  ت�شل  قد  التي  القا�شرات 
لمختلف  يتعر�شن  اللواتي  الفتيات  تن�شاأ  اآمنة  وغير  بائ�شة  ظروف  اأية  في  نت�شاءل:  اأن 
اأ�شكال التمييز اأو القهر ويكبرن لي�شبحن ن�شاء فاعالت؟ وعن اأية اأهلية قانونية يتحدث 

القانون؟! 
ويظهر التمييز �شد الن�شاء في قانون العقوبات جليًا اأي�شًا في العقوبات التي ي�شعها 
نف�شه،  للجرم  الرجل  المراأة �شعف عقوبة  اأن عقوبة  الزنى، ذلك  القانون على جريمة 
رغم اأن الفعل واالآثار واحدة على الطرفين. ويطول التمييز اأي�شًا »و�شائل االإثبات« فهي 
فعل  على  الزوج  يعاقب  ال  كما  الرجل،  �شد  للمراأة  ومقيدة  المراأة  �شد  للرجل  مطلقة 
الزنى اإذا ارتكبه خارج منزل الزوجية، واإنما يعاقب عليه اإذا وقع داخل المنزل فقط، 
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اأي مكان ارتكب، وتو�شيح ذلك في المواد  اأما المراأة فهي معاقبة على فعل الزنى في 
 .»475 - 474 - 473«

حين �شاألت اأحد الم�شوؤولين في اتحاد الفالحين من مناطق الع�شائر حول الو�شع 
الدفاع  حجة  تحت  الن�شاء،  قتل  وجرائم  الن�شاء  �شد  العنف  لمو�شوع  بالن�شبة  عندهم 
نحتاجه،  ال  نحن  القتل؟!  اإلى  نلجاأ  »ولماذا  قائاًل:  با�شتغراب  اإلي  نظر  ال�شرف،  عن 
فبناتنا يعرفن جيدًا »حدودهن« فال يت�شرفن بما هو غير الئق« واإال؟! »القتل طبعًا«. كما 
ا�شتمعت اإلى ع�شو مجل�س �شعب من ريف دم�شق يدافع بحدة بالغة عن العقوبات على 
الن�شاء، وب�شمنها القتل، بقوله: »لن نر�شى بت�شهيل »الفلتان« لبناتنا ون�شائنا باأي حال من 
االأحوال، اإنهن عر�شنا و�شرفنا..«، وتلقى مثل هذه االأقوال والمفاهيم حول ال�شرف الذي 
ينح�شر في جزء محدد من ج�شد المراأة قبواًل اجتماعيًا ي�شتوي فيه مختلف االأو�شاط 
اأو الح�شر،  اأو الريف، البدو  والفئات االجتماعية، ب�شرف النظر عن االنتماء للمدينة 
وبذلك يتفق القانون مع االأعراف االجتماعية على معاقبة الن�شاء اللواتي يتخذن خيارات 
تخرج على الماألوف في عرف القبيلة، وما م�شاألة حجب الن�شاء المتمثل في تحجيبهن اإال 
انعكا�س لمثل تلك القيم ُك�شَيت طابعًا دينيًا اإمعانًا في تكري�شها وتر�شيخها. وبذلك تعي�س 
الن�شاء في بيئة اجتماعية واأ�شرية غير اآمنة، وهو ما يوؤثر في اإرادتهن الحرة في الخيار 

وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن، حتى في الم�شائل التي ت�شمنها لهن القوانين.

قوانين الأحوال ال�شخ�شية
ال�شخ�شية  لالأحوال  قوانين  ثمانية  بعامة،  ال�شورية،  واالأ�شر  الن�شاء  حياة  تحكم 
تتلخ�س  التي  القيم  تلك  الذكوري،  االأبوي  المجتمع  قيم  وبامتياز،  فيها جميعًا،  تتركز 

بعبارة واحدة هي »قوامة الرجل على المراأة«. 
والمعنيين،  الباحثين  من  كثير  ولدى  النا�س،  اأذهان  في  القوامة،  مفهوم  ويرتبط 
االأول منها: ورود ن�س  اأ�شباب،  لعدة  االإ�شالمي، ح�شرًا، وذلك  بالدين  الجن�شين،  من 
�شريح في القراآن حول القوامة، والثاني: اأن الغالبية العظمى من �شكان �شورية هم من 
زال  وما  كان  للم�شلمين،  ال�شخ�شية  االأحوال  قانون  باأن  فيتعلق  الثالث:  اأما  الم�شلمين، 
قانونًا عامًا )ي�شري مفعوله على �شائر المواطنين ب�شرف النظر عن االنتماء الطائفي 
اأو الديني( في ما يتعلق باالإرث والوالية والو�شاية. ويتبدى ربط مفهوم القوامة بالدين 
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االإ�شالمي في كل المعالجات التي ُقّدمت لهذا المفهوم واأثره في �شوغ العقل الجمعي، 
وفي منظومة العالقات االجتماعية ال�شائدة، وجميعها تن�شب مو�شوع القوامة اإلى الفقه 
التاريخي لمفهوم القوامة وتجلياته في  اأننا حين بحثنا في العمق  االإ�شالمي، في حين 
التراث الفكري لثقافة المجتمعات االأبوية منذ �شيادتها حتى اليوم، وجدنا اأن القوامة، 
بو�شفها مفهومًا، هي انعكا�س لقيم ومفاهيم المجتمع االأبوي التي قررت ت�شليم مقاليد 
القوامة في  االأ�شرة، على وجه الخ�شو�س، كما وجدنا تجليات  الذكور في  اإلى  ال�شلطة 
وب�شمن  والمقد�س،  الدين  فكرة  ظهور  بدايات  منذ  االإ�شالم،  قبل  ما  مجتمعات  ثقافة 
مفهوم  ينعك�س  التي  واليهودية،  كالم�شيحية  لالإ�شالم،  ال�شابقة  ال�شماوية  االأديان  ذلك 

القوامة في مواد قوانينها بكل و�شوح.
وال ياأتي قولنا هذا في �شياق الدفاع عن االإ�شالم اأو للتخفيف من وطاأة اأحكامه على 
حياة الن�شاء، واإنما الإبراز واقع التمييز الوا�شح في قوانين االأحوال ال�شخ�شية للطوائف 
الم�شلمات منهن ب�شورة  ال�شوريات،  الن�شاء  باأن: جميع  القول  اإلى  ولكي نخل�س  كافة، 
اأ�شد، يتعر�شن للتمييز في حقوقهن ال�شخ�شية في االأ�شرة من خالل ال�شلطة الممنوحة 
للرجل في الوالية والو�شاية وفي الطالق والزواج والح�شانة والعدة وفي حق اال�شتمتاع 
المالئكة  تعاقبني  عني  منعته  »اإذا  المقاومة.  اأو  الرف�س  لهذه  يحق  اأن  دون  بالزوجة 
ي�شعرن  الن�شاء  اأن  اإلى  االإ�شارة  من  بدَّ  وال  الن�شاء،  اإحدى  حدثتني  هكذا  ال�شماء«!  في 
بالتهديد وعدم االأمان كل يوم من حيواتهن ب�شبب حق الرجل في الطالق باإرادة منفردة، 
وعدم وجود اأي تعوي�س من اأي نوع للن�شاء في حال الطالق، فيخرجن �شفر اليدين من 
منزل بنينه معًا و�شفحن عرقهن و�شحين برفاههن في �شبيل اإقامته، يخرجن بال �شكن 
اإذا كانت المراأة عاملة. وفي مثل هذا الو�شع  اأية �شمانات، وبراتب �شئيل  وال مال وال 
الظالم اأعطيت الن�شاء ما ي�شمى »حق الح�شانة« حتى بلوغ االبن �شن الثالثة ع�شرة وبلوغ 
الأنهم  ذلك  تجاوزًا،  واالبنة،  االبن  كلمتي  هنا  ا�شتخدمُت  وقد  ع�شرة،  الخام�شة  االبنة 
اأبناوؤه بحكم القانون، وما هي اإال حا�شنة يمكن ا�شتبدالها، يعطى ال�شغار لها ما داموا 
بحاجة للرعاية والخدمة. وفي كل االأحوال، فاإن القول بحق الح�شانة لالأم، ذاته، مفهوم 
الخفة،  هذه  بمثل  معه  التعامل  يجوز  وال  لالأطفال،  هو  االآمنة  الح�شانة  فحق  مغلوط، 

فالقاعدة تقول »م�شلحة الطفل هي العليا«.
على  واأثره  ال�شخ�شية،  االأحوال  قوانين  في  الن�شاء  التمييز �شد  مو�شوع  ويقع  هذا 
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حياة الن�شاء واالأطفال، بكل حيثياته، في مركز اهتمام فعاليات المجتمع المدني، بعامة، 
واالأفكار،  االآراء  من  كبير  عدد  البحث  ب�شاط  على  ويطرح  بخا�شة،  الن�شوية  والحركة 
واإلى  مرة  �شاأفته  ال�شتئ�شال  ي�شعى  واالآخر  التمييز،  هذا  من  التخفيف  بهدف  بع�شها 
حين   2009 عام  من  الرابع  ال�شهر  منت�شف  في  بجالء  الموقف  هذا  برز  وقد  االأبد. 
اأحوال �شخ�شية »لجميع ال�شوريين«، ت�شمن مواد واألفاظًا  �شدر اقتراح بم�شروع قانون 
ي�شبه  ما  اإلى  اأدى  الذي  االأمر  النافذ،  القانون  في  يرد  ما  وبذاءتها  تخلفها  في  تفوق 
لهم  وتّم  الإ�شقاطه  �شعيًا  والن�شوية  واالإعالمية  الثقافية  االأو�شاط  في  اال�شتنفار  حالة 
ذلك، وبعد ف�شل الم�شروع االأول ب�شهرين قدمت رئا�شة الوزراء م�شروعًا جديدًا لقانون 
االأحوال ال�شخ�شية يقارب القانون المعمول به حاليًا، با�شتثناءات ب�شيطة، وبديهي، اأن 
فيما  الطوائف  اأحكام  واأبقيا على  االإ�شالمية،  ال�شريعة  اإلى  ا�شتنادًا  الم�شروعين �شيغا 
ال�شغير  ونفقة  الزوجية  والنفقة  والمتابعة  وعقده،  والزواج  الخطبة،  بم�شائل  يتعلق 
وبطالن الزواج وحله وانفكاكه، وقد اأ�شيف اإليها، موؤخرًا، االإرث، وقد جاء ذلك، اأي�شًا، 
الم�شروعين  اإيقاف  وجرى  والمدنية،  منها  الدينية  الم�شتنيرة،  القوى  لتطلعات  منافيًا 

المذكورين على اأر�شية المقاومة التي اأبدتها هذه القوى واالإرادة ال�شيا�شية. 
موقف المجتمع المدني من التمييز في قوانين الأحوال ال�شخ�شية 

اتجاهات  لر�شد  فر�شة  المذكورين  القانون  م�شروعي  حول  ال�شاخن  الحوار  �شّكل 
المجتمع المدني والقوى الدينية من م�شاألة التغيير في قوانين االأحوال ال�شخ�شية، )ن�شر 
نحو 300 مقال ودرا�شة(، وك�شفت محاولة الر�شد تلك عن تحديد ثالثة اتجاهات، لكل 

منها روؤية خا�شة بالمو�شوع المثار، نعر�شها فيما يلي:
االتجاه االأول: اتجاه يدعمه عدد هام من دعاة االإ�شالح الديني المتنورين من جميع 
الطوائف، وعدد من النا�شطين والنا�شطات االإ�شالميات والمدنيات، يقول بالتعديالت 
التدريجية على عدد من اأحكام قوانين االأحوال ال�شخ�شية من خالل تحديث االجتهادات 
يحقق  بما  الع�شر،  احتياجات  مع  تن�شجم  جديدة  فقهية  قراءات  عبر  اأي  الدينية، 

»الم�شاواة« دون الوقوع في اأي تناق�س مع ال�شرائع، على غرار ما جرى في المغرب.
االتجاه الثاني: يلجاأ اإلى �شيغ »اآمنة التبعات«، فيتحدث عن �شرورة تعديل القانون 
يجب  التي  االأ�ش�س  وي�شع  ال�شوريين،  لجميع  واحد  ع�شري  اأ�شرة  قانون  باتجاه  النافذ 
واإلى  الد�شتور  اإلى  م�شتندًا  الم�شاواة  ب�شمان حق  ويطالب  القانون  عليها هذا  يقوم  اأن 
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ويمثل هذا  الدينية،  المرجعيات  اإلى  ي�شير  اأن  الم�شاواة، دون  الدولية بحق  االلتزامات 
االتجاه، عدد كبير من المثقفين واالإعالميين والنا�شطين، من الجن�شين؛ ولكنه ال يقدم 
ال�شوري،  المجتمع  تمّيز  التي  الطائفية  التعددية  الإ�شكالية  وا�شحة  حلواًل  اأو  معالجات 

وبالتالي لتعدد قوانين االأحوال ال�شخ�شية فيه.
وفقًا  الثاني،  اأو  االأول  االتجاه  في  ال�شير  عن  ي�شتنكف  ال  فهو  الثالث  االتجاه  اأما 
االأحوال  مفهوم  لكل  التعديل،  ولي�س  الجذري،  التغيير  �شرورة  يرى  اأنه  اإال  للممكن، 
ال�شخ�شية بما ين�شجم مع الواقع الفعلي للمراأة ال�شورية ومع منحى التطور في ذهنية 
والعهود  واالتفاقات  االإن�شان  حقوق  و�شرعة  الد�شتور  اإلى  ذلك  في  وي�شتند  المجتمع. 
المطلق  الن�شاء وحقهن  اإلى كرامة  �شيء  وقبل كل  �شورية،  التي �شادقت عليها  الدولية 
من  وجه  هو  الجن�شين  بين  الحقوقية  الم�شاواة  �شمان  اأن  ويرى  الخيارات،  اتخاذ  في 
وجوه موؤ�ش�شة المواطنة التي ال ت�شتند اإلى الدين اأو االأمة الدينية، بل تتكون في اإطار اأمة 
للم�شلمين، ال  ال�شخ�شية  االأحوال  قانون  تعديل  باأن  االتجاه،  المواطنين. ويحاجج هذا 
ينطبق حكمًا على الطوائف االأخرى، فالتنوع الديني والطائفي هنا مختلف عن المغرب 
على  ينطبق  لن  الطوائف  هذه  قوانين  في  تعديل  اأي  فاإن  نف�شه،  الوقت  وفي  تون�س،  اأو 
الم�شلمين، وبالتالي يرى هذا االتجاه اأن القانون الوحيد الذي يمكن اأن يكّر�س الوحدة 
الوطنية وينظم حياة االأ�شرة ال�شورية، بمعزل عن المذهب اأو الطائفة هو قانون اأ�شرة 
مدني واحد لجميع ال�شوريين، واأنه يمكن التو�شل اإلى بع�س الت�شويات كاأن ي�شدر قانون 
حق  مع  ين�شجم  بما  المدني  جانب  اإلى  الديني  اختيار  حرية  وتبقى  عام  مدني  اأ�شرة 
االإن�شان في ممار�شة معتقداته الدينية، وي�شعى للتغيير في هذا االتجاه الحركة الن�شوية 

والفعاليات االجتماعية والفكرية والثقافية، العلمانية منها، بخا�شة.

في  التغيير  اإحداث  �شرورة  تطرح  جميعها،  الثالثة،  االتجاهات  اأن  الوا�شح  ومن 
ق�شوته  من  التخفيف  اأو  المراأة،  �شد  التمييز  اإلغاء  باتجاه  ال�شخ�شية  االأحوال  قوانين 

عليها، وفقًا لروؤية هذه االتجاهات حول منهجية التغيير ومرجعياته.

مواقف عدد من الجهات الدينية المت�شددة من قوانين الأحوال ال�شخ�شية

يعّد ازدياد نفوذ التيارات الدينية المت�شددة في المجتمع والدولة من اأبرز المعيقات 
اأمام تحقيق النجاح المطلوب في عملية اإزالة كل اأ�شكال التمييز �شد الن�شاء في القوانين 
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النافذة وبخا�شة االأحوال ال�شخ�شية. وتعّبر هذه القوى عن رف�شها القاطع لكل تغيير 
فيها، ويرون اأنها من الثوابت، ولي�شت من المتغيرات، ب�شبب عالقتها الوطيدة بال�شريعة. 
وبهذا المعنى فهم ال يرون فيها ثغرة، اأو نق�شًا، وي�شفونها باأنها »هي ما يمنح المجتمع 
عن  المدافعين  ويتهمون  التغيير،  دعاة  مهاجمة  في  ويت�شددون  خ�شو�شيته«،  ال�شوري 

حقوق المراأة بالعمالة للغرب. ويتفق في ذلك المت�شددون من مختلف االأديان.
ويتجلى ازدياد تاأثير القوى االإ�شالمية المت�شددة هذا في المجتمع ال�شوري با�شتقطاب 
قطاعات وا�شعة من الن�شاء ينتمين اإلى مختلف التنظيمات الدينية، كالقبي�شيات والنابل�شية 
والزحيلية والفرافرة ن�شبة اإلى موؤ�ش�شي هذه التنظيمات من الفعاليات الدينية. و�شادت، 
ب�شكل ملحوظ في ال�شنوات االأخيرة، ظاهرة الحجاب وكذلك النقاب الذي لم يكن له 
وجود قبل ب�شع �شنوات في المجتمع ال�شوري. وتمكنت قوى الت�شدد الديني من �شوغ قيم 
»اإ�شالمية« في كل مجال من مجاالت الحياة اليومية، فهناك الطعام االإ�شالمي والزي 
االإ�شالمي وال�شلوك االإ�شالمي والعالقات االجتماعية االإ�شالمية وال�شالم على الطريقة 
االإ�شالمية والبنوك االإ�شالمية وحتى العالقات الجن�شية االإ�شالمية، وا�شتطاعوا بذلك 
ذلك  تعلن  لم  واإن  بال�شرورة،  علمانية،  ولدت  التي  الن�شائية  الحركات  يربكوا  اأن  كله 
مطالباتها  تختم  للن�شاء  االإن�شانية  للحقوق  حما�شة  الن�شاء  اأ�شد  حتى  وباتت  القلة،  اإال 
غالبًا اأو تنطلق منها بعبارة: »كل ذلك ال يتنافى مع روح ال�شريعة ال�شمحاء«، اأو »مقا�شد 
ال�شريعة المر�شلة«، اإلى غير ذلك من العبارات الجوفاء في م�شمونها، بل اإن عددًا هامًا 
الن�شاء بتن يرتدين الحجاب، تجنبًا  النا�شطات في ق�شايا الجندر وحقوق  الن�شاء  من 
الن�شاء  تلك  وفي حواراتي مع عدد من  للتخفيف من ذلك.  اأو  عليهن  والتهجم  للقذف 
اأكدن لي اأنهن اإنما يفعلن ذلك اتقاء لالأذى، اأو الأنهن مقتنعات باأن »هذه الخرقة« )اأي 
اإلى الن�شاء في االأو�شاط ال�شعبية،  الحجاب(، بح�شب تعبيرهن، ت�شهل عليهن الو�شول 

وتجعل من الممكن اأو ت�شهل اال�شتماع لهن.
اأن تبلورت  الدينية في المجتمعات االإ�شالمية  القوى االأ�شولية  تاأثير  وبلغ من �شدة 
حركات ن�شائية اإ�شالمية يطلق عليها اليوم ا�شم مراوغ هو »الن�شويات االإ�شالمية«، وهذه 
لي�شت واحدة في منطلقاتها واأهدافها ونهجها الفكري، فبع�شها يدور في فلك الت�شدد 
االأ�شولي، مثاله »الم�شاركات في موؤتمر البحرين« الذي خرج بتو�شيات ترف�س كل ما له 
عالقة باالتفاقيات الدولية، وبع�شها االآخر يدور في فلك »الفكر العلماني« �شمنًا، ويعمل 
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جاهدًا الإثبات اأنه يمكن الو�شول اإلى كل الحقوق االإن�شانية للن�شاء عبر قراءات تجديدية 
النا�شطات  من  هام  عدد  ي�شاندها  التي  »م�شاواة«،  حركة  ذلك  على  مثال  �شحيحة، 
الديني  االإ�شالح  بع�س حركات  ت�شاندها  كما  والمهجر،  العربية  البالد  العلمانيات من 
الثقافية  الخ�شو�شية  اأو ذاك. كل ذلك يجري تحت مفهوم م�شلل هو:  الحد  اإلى هذا 
للمجتمعات االإ�شالمية، الذي ي�شتتر وراءه مناه�شو حقوق الن�شاء االإن�شانية، من مختلف 
المهاجرات  الن�شاء  حقوق  من  للنيل  الغرب  في  وي�شتخدم  والم�شتويات،  االنتماءات 

وا�شتثنائهن من ممار�شة الحقوق التي تتمتع بها الن�شاء هناك. 
وفي اإطار الحديث عن الخ�شو�شية الثقافية، يرى بع�س الباحثين والمفكرين، في 
تت�شف  تحديدًا،  واالإ�شالمية  ال�شرقية  الغربية،  غير  »المجتمعات  اأن  بخا�شة،  الغرب، 
بالجمود الثقافي والديني، وبر�شوخ البنى التقليدية، مما يمنع تلك المجتمعات من التقدم 
والتاأقلم مع تغّيرات الحياة ال�شيا�شية واالقت�شادية والعلمية. وبح�شب هذه النظرة تبدو 
وتبتعد  الجديد  من  تخاف  به،  وتتم�شك  قديمها  اإلى  تاألف  ثابتة،  ال�شرقية  المجتمعات 
تقع  التي  التحوالت  �شد  نف�شها  تح�شن  والجماعية،  الفردية  المغامرة  تتفادى  عنه، 
حولها من خالل االحتماء الغريزي بما تعودت عليه من تقاليد واأديان، فتنتهي اإلى ما 
االإ�شالمية  الثقافية  الخ�شو�شية  عن  يتحدثون  حين  وهم  وجمود«.  »�شكون  عليه:  هي 
بل  االإ�شالم وحده،  لي�س  المنطقة  ل�شعوب  الثقافية  الخ�شو�شية  يكّون  ما  اأن  يتجاهلون 
الثقافات التي تفاعلت واعتادت العي�س معًا على  اإن هذه المجتمعات هي موزاييك من 
مر الع�شور، دون اأن نقول باأنه كان اعتيادًا طوعيًا وواعيًا، دومًا، اأو اأنه مثالي، ففي ظل 
البنى المتخلفة لدول المنطقة، من ال�شعب الحديث عن النموذج المثالي في التعاي�س 

الطبيعي مع االآخر المختلف. 
للغرب  تبرر  اأنها  في  ال�شرقية  المجتمعات  اإلى  النظرة  هذه  مثل  خطورة  وتكمن 
بزعم  اأمكن،  اإذا  كله  اأو  منه  اأجزاء  واحتالل  »المتخلف«  ال�شرق  مهاجمة  »المتح�شر« 
وال  فيها،  التخلف  مظاهر  وتجاوز  التح�شر  على  المجتمعات  هذه  م�شاعدة  في  الرغبة 
نحتاج اإلى كثير من الجهد لف�شح نفاق هوؤالء، ولكن ما يهّمنا هو القول باأن الحكومات 
الثقافية هذه، لتبرير ا�شتبدادها ب�شعوبها  اأي�شًا لفكرة الخ�شو�شية  العربية ترتاح هي 
بعامة، وا�شتبعاد التعامل بمفهوم المواطنة من جهة، ولتاأجيل الخو�س في ق�شايا الجندر 
التيارات  مع  مواجهة محتملة  لكل  تجنبًا  وذلك  اأخرى،  الجندرية، من جهة  والم�شاواة 
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من  له  ح�شر  ال  ما  ذكر  ويمكن  ل�شلطتها.  تهديدًا  ت�شكل  باتت  التي  المت�شددة  الدينية 
اأولويات هذه الحكومات،  اآخر  تاأتي في  اأن حقوق الن�شاء االإن�شانية  التجارب التي توؤكد 

واأنها اأول ما ُتجري الم�شاومة عليه والتخلي عنه اأمام كل �شغط مهما �شوؤل.
في  حقوقهن  عن  الدفاع  في  الن�شاء  تواجهه  الذي  المعقد  الو�شع  واأمام  هكذا 
الرئي�شة  بالدرجة  الرهان،  يكون  اأن  الطبيعي  من  الم�شاواة،  وفي  الكاملة،  المواطنة 
بدَّ من  وما تختزنه من طاقات ال  اإمكانات  تمتلكه من  بما  المدني،  المجتمع  على قوى 
تحريرها من القيود المفرو�شة عليها، تلك القيود التي تحول دون ممار�شة دورها الفاعل 
اأمام  االآفاق  لفتح  المتين  االأ�شا�س  بو�شفه  المجتمع  الديمقراطي في  التغيير  في فر�س 
اعتبارها  يمكن  التي  القيم  تلك  والديمقراطية،  المواطنة  قيم  واإر�شاء  المجتمع،  تطور 
التوجهات  عن  بدياًل  والتنوير  الح�شارة  باتجاه  المجتمع  حركة  في  االأ�شا�س  المدماك 
الظالمية والتجهيلية التي باتت �شائدة وتهدد كل ما حققه المجتمع ال�شوري من عوامل 

النه�شة، بما في ذلك حقوق الن�شاء بو�شفها جزءًا ال يتجزاأ من حقوق االإن�شان. 
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الفصل الثامن:

القطاع الصحي واجملتمع املدني

فؤاد حممد فؤاد

النظام ال�شحي في �شورية:
على الرغم من الجدل القائم حول اأهمية التغيُّر االإيجابي في الموؤ�شرات ال�شحية 
التي �شهدته �شورية في العقود الثالثة الما�شية، وهل بقي التح�شن م�شتمرًا اأم اأنه توقف 
اأنه ما زال من الواجب  التقليدية، فاإننا نرى  )اأو تراجع( عند حدود بع�س الموؤ�شرات 
االإ�شارة اإلى هذا التح�شن الذي ي�شكل اأبرز نقاط القوة في النظام ال�شحي ال�شوري والذي 
يتمثل في التح�شن الملحوظ في معدل العمر المتوقع عند الوالدة، الذي ارتفع من )67( 
�شنة في عام 1990 اإلى )71.9( �شنة في عام 2007. ويعود ال�شبب الرئي�شي لهذا التح�شن 
ال�شحية  الرعاية  اللقاحات وتح�شن  ب�شبب  واالأمهات  الولدان  الوفيات عند  تراجع  اإلى 
الن�شبي عند الوالدة. وقد �شاهمت عوامل اأخرى اأي�شًا في هذا التح�شن، ومن اأهمها توفر 
المياه النظيفة وانت�شار التعليم، وبروز بع�س موؤ�شرات الوعي البيئي، ومكافحة االأمرا�س 
االإنتانية والمعدية، اإ�شافًة اإلى زيادة عدد الم�شافي ومتو�شط عدد االأ�شّرة المخ�ش�شة 
العامة في  ال�شحية  المراكز  وا�شعة من  وانت�شار منظومة  ال�شكان،  ن�شمة من  األف  لكل 
التجمعات ال�شكانية كافة في المدن واالأرياف، وتطور ال�شناعة الدوائية ال�شورية، بما 
ب�شكٍل  المجاالت، وتوفرها  االإقليم ككل في بع�س  جعلها تحتل مكانًا الئقًا على م�شتوى 

كاٍف، وباأ�شعار منخف�شة ن�شبيًا بالقيا�س اإلى نظيرتها في بلدان االإقليم اأو غيرها.
ـــ  ال�شيا�شية  للبنية  )كانعكا�س  ال�شوري  ال�شحي  للنظام  االأ�شا�شية  البنية  قامت 
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الخا�س.  والقطاع  العام  القطاع  هما  كبيرتين،  ركيزتين  على  تاريخيًا  االقت�شادية( 
وعلى الرغم من اأن وزارة ال�شحة تعتبر هي المرجع االأ�شا�شي للخدمة ال�شحية، وهي 
ـــ كان هناك  ـــ وعلى الدوام  االإطار الرئي�س الذي يحدد هيكل النظام ال�شحي، اإال اأنه 
اأخرى تعنى بال�شاأن ال�شحي،  التابعة لوزارة ال�شحة، جهات عامة  اإلى جانب المراكز 
المدر�شية،  وال�شحة  الع�شكرية،  الطبية  والخدمات  العالي،  التعليم  م�شافي  كخدمات 
و�شحة البلدية، والخدمات التي يقدمها االتحاد العام لنقابات العمال ونقابة المعلمين 
وال�شرطة.. اإلخ. وكان ممكنًا اأن ي�شكل هذا الكّم المرجعي الكبير اإطارًا مرنًا ال مركزيًا 
لتقديم الخدمات ال�شحية، لكنه، وب�شبب تراجع التن�شيق فيما بين موؤ�ش�شاته، وغياب 
�شيا�شة �شحية واحدة، اأدى اإلى عك�س المطلوب، وهو التبعثر والت�شتت ونق�س الخدمات، 

وتدني جودتها في بع�س االأحيان.
اأما القطاع الخا�س فما زال بمعظمه حتى االآن قطاعًا غير منظم، لكن م�شاهمته 
في بنية النظام ال�شحي هي م�شاهمة كبيرة، اإذ ت�شكل خدماته الماأجورة ما مجموعه 
ال�شحي  القطاع  فيه  يقّدم  الذي  الوقت  وفي  لكنه،  العام.  ال�شحي  االإنفاق  من   %  49

العام، على مختلف جهاته واأطرافه، �شبكًة �شحيًة �شامنًة ل�شحة الفقراء والمحتاجين، 
من  وممتدٍة  كبيرٍة  ب�شبكة  ويتميز  الموازنة،  من  للدولة  العام  االإنفاق  وظائف  اإطار  في 
موؤ�ش�شات البنية التحتية، فاإن القطاع الخا�س يعاني م�شكالت اأ�شا�شية، منها اأنه موؤلف 
الوحدة  ال�شخ�شية  العيادات  فيه  وت�شّكل  موؤ�ش�شاتيٍة،  غير  مبعثرٍة  بنيٍة  في معظمه من 
اأو  م�شفى  يعمل �شمن  كان  لو  الخا�شة، حتى  عيادته  لديه  تقريبًا  )كل طبيب  الرئي�شة 
في  يقدمها  التي  الخدمات  وجودة  �شرعة  في  يوؤثر  ما  وهو  العام،  للقطاع  موؤ�ش�شة  في 
الموؤ�ش�شات الطبية العامة(. ويترتب على هذا الو�شع هدر في اال�شتثمارات التي هي في 
الذي  المالي  العبء  وي�شّكل  الب�شرية.  التنمية  في مجال  مفتر�شة  ا�شتثمارات  حقيقتها 
يتحمله المري�س هنا ن�شبًة مهمًة من دخله، اإن كان من ذوي الدخل المحدود، اأو م�شكلًة 

اإن كان ينتمي اإلى الفئات االجتماعية ال�شعيفة والمهّم�شة.
ويعتبر توزيع الم�شاهمات المالية موؤ�شرًا اأ�شا�شيًا من موؤ�شرات اأداء النظم ال�شحية 
اأي�شًا  ي�شمى  الذي   ،2000 لعام  تقريرها  في  العالمية  ال�شحة  منظمة  اعتمدتها  التي 
النظام  تكلفة  ب�شبب  االأ�شرة  تواجهها  التي  المخاطر  توزيع  ويعني  االإن�شاف،  بموؤ�شر 
يعتبر  وال  بالمر�س.  االإ�شابة  لخطر  التعر�س  ولي�س  الدفع،  على  للقدرة  وفقًا  ال�شحي 
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اإلى تحمل نفقات كبيرة غير  اإذا ما تعر�س الفرد )اأو االأ�شرة(  النظام ال�شحي عاداًل 
متوقعة يجب اأن تدفع مبا�شرة عند اال�شتفادة من الخدمات اأو حين يدفع النا�س االأقل 
قدرة على االإ�شهام مبالغ تفوق ما يدفعه مي�شورو الحال )وذلك ب�شبب تحميل الجميع 
وتحتل  خدماته(.  من  اال�شتفادة  واعتباطية  ال�شحة،  على  الحكومي  االإنفاق  نفقات 
�شورية وفق هذا الموؤ�شر في التقرير المذكور المرتبة )142( عالميًا والـ )16( عربيًا 
بعد كل الدول العربية با�شتثناء ال�شودان وموريتانيا. وبكالم اآخر فاإن رفع وتيرة تحرير 
القطاع ال�شحي، وتوفير مزيد من الدعم لدور القطاع الخا�س في هذا المجال يجب 
اأن يرتبط ارتباطًا ع�شويًا كاماًل باحترام معايير الكرامة االإن�شانية، واعتبارات االأمن 

االإن�شاني لمن لي�شوا قادرين على دفع نفقات غير متوقعة.

الإنفاق على الخدمات ال�شحية
تقدمه  )الذي  العام  االإنفاق  وب�شمنه  ال�شحة،  على  االإنفاق  بيانات  تفح�س  ي�شير 
التي  ال�شحية  )الخدمات  الخا�س  واالإنفاق  العامة(  الجهات  و�شائر  ال�شحة  وزارة 
زمنية  �شل�شلة  االإجمالي، خالل  المحلي  الناتج  اإلى  بالن�شبة  الخا�س(،  القطاع  يقدمها 
اأنه في ا�شتقرار ن�شبي حول معدل  اإلى  تمتد على ع�شر �شنوات تقريبًا )2005-1997( 
و�شطي يقارب )3 %(. وهو حتى في م�شتواه االأعلى الذي بلغه في عام 2001 )3.4 %( 
يبقى اأدنى بكثير من المعدل الم�شجل في الدول المتو�شطة الدخل )6 %(، بينما ي�شل 
في الدول الغنية اإلى نحو )11 %( من الناتج المحلي االإجمالي. ي�شكل االإنفاق العام نحو 
%( من  و�شطي قدره )1,5  تراوح حول معدل  اإذ  ال�شحة،  االإنفاق على  اإجمالي  ن�شف 

الناتج المحلي االإجمالي، وهذه ن�شبة منخف�شة بالمقارنة مع معظم باقي العالم63. 
وال يمثل االإنفاق العام على ال�شحة �شوى ن�شبًة �شعيفة من مجمل االإنفاق الحكومي، 
وزارة  موازنة   %  2.1 منها   ،%  5 نحو  عن   2006 لعام  العامة  الموازنة  في  تزد  لم  وهي 
ال�شحة والباقي تنفقه الوزارات االأخرى المعنية. والمالحظ في ال�شنوات االأخيرة تراجع 
ن�شبة االإنفاق اال�شتثماري منه ل�شالح الجاري، واأنه على الرغم من تزايد مجمل ح�شة 

بلدان  االإجمالي:  المحلي  للناتج  من�شوبًا  ال�شحة  على  )الحكومي(  العام  االإنفاق  عن  االأمثلة  بع�س  هذه  للمقارنة   -63
وبلدان   ،)%  5.5 اإ�شبانيا   ،%  6.8 المتحدة  الواليات   ،%  7.7 فرن�شا  عالميًا(،  )االأعلى   %  8.8 )اأي�شلندا  متقدمة 
ا�شتراكية �شابقة )ت�شيكيا 6.8 %، ليثوانيا 5.0 %، بولندا 4.5 %، رو�شيا 3.3 %، تركمان�شتان 2.6 %(، وبلدان نامية: 
)كوبا 6.3 %، تركيا 5.4 %، االأرجنتين 4.3 %، اإثيوبيا 3.4 %، اإيران 3.1 %، ال�شين 2.0 %(، وبلدان عربية )االأردن 

4.2 %، الجزائر 3.3 %، موريتانيا 3.2 %، م�شر وتون�س 2.5 %، ال�شودان 1.9 %(.
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االإنفاق العام على ال�شحة )جاري وا�شتثماري( من مجمل االإنفاق الحكومي )الموازنة 
العامة(، فاإن ح�شة االإنفاق العام )الحكومي( من مجموع االإنفاق على ال�شحة )حكومي 
ال�شحة  على  العام  االإنفاق  ن�شبة  اإن  ن�شبيًا.  �شريع  بمعدل  االنخفا�س  توالي  خا�س(   +
البالغة لعام 2005 )1.4 %( بالن�شبة اإلى الناتج المحلي االإجمالي، تقل كثيرًا عن الن�شبة 
الم�شجلة لكل من الدول متو�شطة الدخل )3 %( التي تنتمي �شورية اإلى �شريحتها، ودول 
ال�شرق االأو�شط و�شمالي اأفريقيا )2.7 %(، بينما ت�شل في الدول الغنية اإلى )6.6 %(64.
في  الدولة  اأن ح�شة  ال�شحية  ال�شيا�شات  موؤ�شرات  م�شتوى  ومن دالالت ذلك على 
تقديم الخدمات ال�شحية، المتدنية اأ�شاًل بموؤ�شر ن�شبتها اإلى الناتج المحلي االإجمالي، 
ال�شحي  النظام  عدالة  تراجع  بالتالي  يعني  )ما  االأخيرة  ال�شنوات  في  التراجع  توالي 
الهيكلي  التركيب  اأن  نجد  اإذ  منه(،  اال�شتفادة  على  االأ�شعف  ال�شرائح  قدرة  وتراجع 
قيمة  انخف�شت من مجمل  التي  الدولة  انخفا�س ح�شة  نحو  يتغّير  ال�شحية  للخدمات 
ال�شكان بنحو )11( نقطة مئوية خالل فترة ق�شيرة  اإلى  المقدمة  الخدمات ال�شحية 
لينزل   ،2005 عام   )%  49( اإلى   1997 عام   )%  60( قرابة  من  �شنوات(،   8( ن�شبيًا 
االإنفاق على ال�شحة في القطاع العام اإلى اأقل من ن�شف مجموع االإنفاق على ال�شحة، 
المحتملة  ال�شكانية  االنعكا�شات  م�شتوى  وعلى  عمومًا.  المتاأخرة  للبلدان  �شمة  وهذه 
لتغّير التركيب الهيكلي للخدمات ال�شحية باتجاه تراجع ح�شة الدولة، يالحظ العالقة 
الطردية العامة بين زيادة ح�شة الدولة في الخدمات ال�شحية )وتكون عادًة مجانية اأو 
باأجور رمزية( وبين زيادة متو�شط العمر المتوقع عند الوالدة، وهذا ما يعزى بطبيعة 
الحال اإلى مدى قدرة ال�شرائح االجتماعية االأفقر واالأ�شعف على الو�شول اإلى الخدمات 

ال�شحية الوقائية والعالجية على ال�شواء.
وبالمقابل فقد تجاوز االإنفاق على ال�شحة في القطاع الخا�س عتبة ن�شف االإنفاق 
االإجمالي، لكن بنية القطاع ال�شحي الخا�س ال�شعيفة التي تعاني من التجزوؤ والتبعثر 
التقّيد بمعايير االإن�شاف والعدالة في االأداء ال�شحي، تجعل  الموؤ�ش�شية وعدم  و�شعف 
م�شكلة  بل  فح�شب،  اجتماعية  م�شكلة  ال  ال�شحية،  الخدمات  تاأدية  في  دوره  تزايد  من 

اأي�شًا في �شوية ونوعية الخدمات الطبية حتى لمن بمقدوره ت�شديد تكاليفها.
�شورية  في  ال�شحي  العام  القطاع  اأن  ن�شتنتج  اأن  لنا  يمكن  االإ�شهاب  هذا  كل  من 

64- البنك الدولي، موؤ�شرات التنمية الب�شرية 2005.
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يتراجع دوره ويفتقد تدريجيًا اأهم مكوناته، وهي فكرة االإن�شاف والعدالة االجتماعية. 
ومن ناحية ثانية فاإن القطاع الخا�س على اأهمية ما يقتطعه من ح�شة في �شوق االإنفاق 
ال�شحي فهو ما زال قطاعًا غير نا�شج وغير موؤ�ش�شاتي تحكمه عقلية )الدكان( وتوجه 
م�شاراته فكرة االأرباح ال�شريعة ال�شغيرة التي تعتمد �شيا�شة )ال�شرب والهرب(. ومن 
هنا تبرز اأهمية وجود ال�شريك الثالث ال�شامت في هذه المعادلة وهو المجتمع المدني 

بتنظيماته المختلفة.

الخطة الخم�شية العا�شرة ودور المجتمع المدني
اأن  ال�شحي  ق�شمها  في   )2010-2006( العا�شرة  الخم�شية  الخطة  اأوردت  لقد 
والتي  ال�شحي،  القطاع  في  كافة  االأ�شا�شيين  الالعبين  مع  بالتن�شيق  »تّم  تطويرها 
�شملت القطاع العام والقطاع الخا�س وكذلك موؤ�ش�شات المجتمع االأهلي، وذلك لتحقيق 
التحديث  ا�شتجابة الخطة الحتياجات  اأو�شع م�شاركة ممكنة من هذه االأطراف ت�شمن 
التطوير  عملية  �شمن  وذلك  تنفيذها«65.  في  القطاعات  لهذه  الفاعلة  والم�شاركة 
والتحديث التي تبنتها الدولة ك�شيا�شة جوهرية في العقد االأول من االألفية الثالثة. واأقرت 
العملية  الى تغيير باتجاه جعله قطاعًا تنمويًا يدعم  النظام ال�شحي يحتاج  اأن  الخطة 

االقت�شادية واالجتماعية. 
ت�شميته(  على  الخطة  حر�شت  كما  االأهلي  )اأو  المدني  المجتمع  ذكر  تكرر  لقد 
العملية  الم�شتقبلية الإدارة  بالروؤية  اأمكنة مختلفة ترتبط  في الخطة مرات عديدة وفي 
ال�شحية، اأو بتعزيز الم�شاركة المجتمعية في برامج ال�شحة العامة، اأو عند الحديث عن 
�شرورة »اإزالة الت�شريعات المثبطة لم�شاركة المجتمع االأهلي«66، وت�شهيل الح�شول على 

المعلومات المتعلقة بال�شاأن ال�شحي. 
لكن الدور الذي خ�شت به الخطة المجتمع المدني بقي غائمًا وغير محدد، مقارنة 
بالدور الذي منحته للقطاع الخا�س، بت�شجيعه على اال�شتثمارات في المجال العالجي 

والدوائي، بل وحتى التدريبي والدعم الفني.

65- الخطة الخم�شية العا�شرة 2006-2010. الف�شل الع�شرون. هيئة تخطيط الدولة ـــ الجمهورية العربية ال�شورية.
66- المرجع ال�شابق نف�شه.



146 

المجتمع المدني وال�شحة
فترة  منذ  بال�شحة  المختلفة  ت�شكيالته  عبر  المدني  المجتمع  م�شاركة  ارتبطت 
مبكرة في تاريخ �شورية الحديثة، فقد عرفت البالد جمعية نقطة الحليب التي تاأ�ش�شت 
في عام 1922 )�شنفت ذات نفع في عام 1946 واأ�شهرت في عام 1959(. كانت الغاية 
عند اإن�شائها هي تقديم الحليب المعقم لالأطفال الفقراء، من عمر الوالدة واإلى عمر 4 
ـــ طورت من اأهدافها واأ�شبحت تعنى  ـــ التي ا�شتمرت حتى االآن  �شنوات. لكن الجمعية 

بتاأمين الم�شاعدات التي يحتاجها االأطفال ذوو االحتياجات الخا�شة.
اأن �شورية  اإال  تاأ�شي�س هذه الجمعية،  اأكثر من ت�شعين عامًا على  اأنه قد م�شى  ومع 
يزد  فلم  الطويلة.  ال�شنين  وهذه  تتنا�شب  المدني  للمجتمع  كافية  م�شاركة  تعرف  لم 
اآخر  وفق  والعمل  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  في  والمرخ�شة  الم�شجلة  الجمعيات  عدد 
اأي معلومة عن عدد  التقرير  يذكر  1240 جمعية )ال  2009 على  اإح�شائياتها في عام 
الترخي�س(.  تحمل  وبقيت  العمل  عن  توقفت  التي  اأو  ن�شاطها  تمار�س  التي  الجمعيات 
443 جمعية67. ويعتبر هذا الرقم  وت�شتحوذ دم�شق على اأكبر عدد من الجمعيات بنحو 
مثل م�شر  بدولة  مقارنة  ن�شمة(  مليون   20 من  )اأكثر  ال�شكان  لعدد  بالن�شبة  متوا�شعًا 
مثاًل، التي بلغ فيها عدد الجمعيات االأهلية حتى عام 2007 نحو 22102 جمعية، اأو في 
تركيا التي زادت منظماتها االأهلية على 173 األف جمعية، اأكثر من 110 اآالف منها يغطي 

ن�شاطها كل اأنحاء تركيا.
2004 في  ال�شوؤون االجتماعية والعمل �شددت منذ عام  اأن وزيرة  وعلى الرغم من 
في  االأهلي  المجتمع  دور  على  االأهلية،  للجمعيات  عام  موؤتمر  في  األقتها  التي  الكلمة68 
واالإح�شان  البر  اأ�شا�س  على  تقوم  التي  الجمعيات  من  التحول  و�شرورة  التنمية  عملية 
اإلى الجمعيات التنموية. وكررت هذا الت�شديد في الموؤتمر االأول للتنمية الذي عقد في 
بداية عام 2010 من اأنه و»على الرغم من اإننا بحاجة اإلى اأعمال البر واالإح�شان، لكن 
التنموي«. و�شجعت ب�شدة على العمل االأهلي، رغم هذا فاإن  اأال يفوق ذلك العمل  يجب 
اإن�شاء جمعية ما، واإن كانت ذات طابع طبي تخ�ش�شي اأو عالجي، ما زالت تمر باالآلية 

البيروقراطية/ االأمنية نف�شها، الإ�شهارها. 
67- تليها محافظة ريف دم�شق بنحو 157 جمعية، ثم حلب 150 وحم�س 101 والالذقية 94 وحماة 78 وطرطو�س 51 

وال�شويداء 34 واإدلب 28 ودير الزور 25 والقنيطرة 23 ودرعا 21 والح�شكة 19 والرقة 16 جمعية.
68- http://www.ydbyd.net/dar/showthread.php?t=203
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�شورية  في  ال�شحي  بال�شاأن  تعنى  التي  الجمعيات  لعمل  المتتبع  فاإن  حال  اأي  على 
�شيقر بازدياد عدد هذه الجمعيات في ال�شنوات الخم�س االأخيرة، لكن المالحظ اأي�شًا 
اأن الجمعيات االأكثر فاعلية اأو ح�شورًا على ال�شعيدين االإعالمي والعملي هي الجمعيات 
في  بم�شوؤولين  ما  بطريقة  تت�شل  �شخ�شيات  من  اإدارتها  مجال�س  اأع�شاء  يتكون  التي 
اأو االقت�شادي.  ال�شيا�شي  القرار �شواء  نافذة على �شعيد  اأو ب�شخ�شيات  جهاز الحكم، 
فقد اأن�شئت المنظمة ال�شورية للمعوقين )اآمال( في عام 2002، ويتراأ�س مجل�س اإدارتها 
لمعاون  ابنًا  المجل�س  وي�شم  الجمهورية،  رئي�س  ال�شيد  عقيلة  االأ�شد  اأ�شماء  ال�شيدة 
نائب رئي�س الجمهورية ووزير الدفاع ال�شابق. وقد راأ�س مجل�س اإدارة الجمعية ال�شورية 
االأ�شبق  ال�شوري  الوزراء  رئي�س مجل�س  وهو  خليفاوي  الرحمن  عبد  ال�شرطان  لمكافحة 
)وقد خلفه ابنه على المن�شب(، اأما جمعية رفع الم�شتوى ال�شحي واالجتماعي فيتراأ�س 

مجل�س اإدارتها مفتي الجمهورية.
هو  يكون  )وقد  والترخي�س  االإ�شهار  عملية  في  البيروقراطي  التباطوؤ  اإلى  وي�شاف 
موؤ�ش�شيها  بين  ال�شلطة  من  مقرب  ع�شو  �شم  اإلى  الجمعيات  لجوء  في  اأحيانًا  ال�شبب 
لت�شريع هذه العملية(، م�شكالت من نوع اآخر كتدخل وزارة ال�شحة فيما تعتبره مجالها 
الحيوي. فعلى �شبيل المثال تعاني الجمعية ال�شورية لمر�شى الناعور )الهيموفيليا( التي 
لت�شخي�س  تخ�ش�شية  عيادة  ل�شحب  ال�شحة  وزارة  تدخل  من   2006 عام  في  اأ�شهرت 
المر�س ح�شلت عليها الجمعية من منحة مقدمة من ال�شفارة اليابانية. وطالبت الوزارة 
اأن  بداعي  ال�شحة،  وزارة  تتبع  التي  الم�شافي  اأحد  ت�شرف  تحت  العيادة  هذه  و�شع 
اأ�شواًل الإجراء التحاليل المخبرية«. وتبرز الجمعية  الجمعية »ال تملك مخابر مرخ�شة 
في معر�س اعترا�شها على قرار وزارة ال�شحة كتابًا موجهًا من الوزارة اإلى وزارة التعليم 
العالي الإحداث لجنة وطنية لمر�س الناعور على اأن يكون اأع�شاوؤها من حملة »اخت�شا�س 
اأمرا�س دم اأو اخت�شا�س اأمرا�س دم عند االأطفال«، واأن »ال يكونوا اأع�شاء في جمعية 

خيرية خا�شة بمر�س الناعور«.
ب�شمة،  تبرز جمعية  الناعور،  لمر�شى  ال�شورية  الجمعية  تجربة  النقي�س من  وعلى 
التي تاأ�ش�شت في عام 2006 »للعمل على تح�شين الواقع ال�شحي واالجتماعي لالأطفال 
الم�شابين بال�شرطان في �شورية، من خالل تقديم الدعم النف�شي والمعنوي لالأطفال 
واأهاليهم خالل فترة العالج، كما تعمل على دعم عائالت هوؤالء االأطفال ماديًا لتحمل 
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بهدف  طبيًا  �شورية  في  االأطفال  �شرطانات  معالجة  وحدة  ودعم  المعالجة،  نفقات 
تح�شين واقع الخدمات الطبية المقدمة لالأطفال، وت�شجيع المبادرات المتعلقة باإن�شاء 
وحد جديدة محليًا، ون�شر التوعية المجتمعية حول مر�س ال�شرطان عند االأطفال«. فقد 
ــ خالل  ــ التي اأ�ش�شتها مجموعة من ال�شخ�شيات العامة النافذةـ  ا�شتطاعت هذه الجمعيةـ 
عام 2008 القيام بتجهيز كامل لوحدة تخ�ش�شية ب�شعة 16 �شريرًا في م�شفى البيروني 
التابع لوزارة التعليم العالي، وقد عملت على توقيع مذكرة تفاهم مع الم�شفى باإ�شراف 
وزارة التعليم تفيد بقيام ب�شمة بت�شغيل كامل لهذه الوحدة لمدة عامين قابلين للتجديد. 
اأهلي.  ال�شراكة هي االأولى من نوعها في �شورية بين قطاع حكومي وتجمع  وتعتبر هذه 
لقد ا�شتطاعت هذه الجمعية خالل �شنواتها الثالث الما�شية ت�شجيل اأكثر من 900 طفل 
في  المتوفرة  وغير  ال�شرورية  االأدوية  يوؤمن  الذي  الدواء  دعم  برنامج  من  لال�شتفادة 
الوحدات الطبية الحكومية لمعالجة �شرطان االأطفال. كما تقوم الجمعية بالم�شاهمة في 
تغطية جزء من نفقات عالج بع�س االأطفال الم�شابين بال�شرطان الذين تتم معالجتهم 
في مركز �شرطان االأطفال في لبنان التابع لموؤ�ش�شة �شان جود االأمريكية. وتتلقى الجمعية 
ومركز المعالجة التابع لها دعمًا كبيرًا من ال�شيدة عقيلة رئي�س الجمهورية عبر زيارات 

متكررة واهتمام �شخ�شي مبا�شر.
الجمهورية  رئي�س  ال�شيد  عقيلة  االأ�شد  اأ�شماء  ال�شيدة  توليه  الذي  االهتمام  ويعتبر 
اأحيانًا  )�شمنية  كبيرة  رغبة  ي�شكل  بحيث  �شورية،  في  )االأهلي(  المدني  العمل  محور 
ومعلنة اأحيانًا اأخرى( لكل العاملين في الجمعيات االأهلية باأن تكون ال�شيدة عقيلة الرئي�س 
لهذا  االأ�شا�شي  الراعي  اأو  المبا�شر  الداعم  اأو  الفخري  الرئي�س  اأو  االأول  الم�شرف  هي 
العمل اأو لهذه الجمعية. وهو ما عّبرت عنه الروؤية االأ�شا�شية لالأمانة ال�شورية للتنمية69 
التي عللت تروؤ�س ال�شيدة اأ�شماء االأ�شد االأمانة باأنه كان »ل�شمان تحقيق اأهداف التنمية 
الجتماعية بما يتما�شى مع الروؤية الوطنية للتغيير والتنمية الجتماعيين«70. وال 
ما  للتنمية  ال�شورية  االأمانة  ت�شكل  التي  المبادرات(  )اأو  االأربعة  البرامج  �شمن  يوجد 
تنمية  م�شروع  �شمن  ما  ب�شكل  مت�شمنة  كانت  واإن  ال�شحية،  بالم�شاألة  مبا�شرة  يت�شل 

الريف )فردو�س(.
بالمنظمات  ال�شو�شيولوجية  االأدبيات  التي باتت تعرف في  وخالفًا لهذه الجمعيات 
69- http://www.msv-sy.com/vb/showthread.php?t=182(

70-  الرابط ال�شابق نف�شه.
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غير الحكومية ال�شديدة الحكومية GONGOs، فاإن نموذجًا اآخر من الجمعيات االأهلية 
اأو طائفي  اأو باآخر عن تمثيله لتوجه ديني  في �شورية ي�شتمد قوته من كونه يعّبر ب�شكل 
)تحت اإطار خيري(، ومن اأمثلته المميزة جمعية البر واالإح�شان في حم�س. فاإلى جانب 
تملك  فاإنها  الت�شول،  مكافحة  اأو  الفقيرة  العائالت  اإعالة  على  الجمعية  هذه  تنفقه  ما 
اأي�شًا ما تدعوه »�شندوق البر لل�شحة« الذي يدعم عمليات غ�شل الكلية لمر�شى الق�شور 
الوارد  الزكاة  اأموال  ت�شّكل  التي  الجمعية  هذه  وتعتبر  القلب.  وعمليات جراحة  الكلوي 
االأ�شا�شي لها، من اأكبر الجمعيات من حيث الوارد واالإنفاق في �شورية، فقد بلغ حجم ما 

اأنفقته في عام 2008 نحو 3 ماليين دوالر اأمريكي.
اأما جمعية ال�شليب الإعانة االأرمن فيقت�شر عملها في المجال ال�شحي على تقديم 
م�شاريع  جمعية  ومثلها  لها،  التابع  ال�شحي  المركز  خالل  من  الطبية  المعالجة  خدمة 
الكلمة الخيرية التي تاأ�ش�شت في عام 1924 واأجيزت ر�شميًا في عام 1929. وقد حددت 
اأهدافها في ذلك الوقت باإيواء العجزة من الن�شاء والرجال في دار خا�شة بها، ومعالجة 
المر�شى في م�شفى خا�ّس بها، اإ�شافة اإلى تقديم المعونة لـ »العائالت البائ�شة وم�شاعدة 
االأيتام وتثقيف النا�شئة«. وقد ركزت الجمعية في ن�س تاأ�شي�شها اأنها »ال تفّرق الجمعية 
بين مذهب واآخر وال تتدّخل في االأمور ال�شيا�شية والعقائد الدينية«. ومن الالفت لالنتباه 

اأن هذه الجمعية قد اأ�شدرت مجلة خا�شة بها منذ عام 1929 وحتى االآن.
مبا�شرة  ويت�شل  الخيري  العمل  على  اأ�شا�شًا  يقوم  الذي  ال�شابق  للنموذج  وخالفًا 
بتقديم المعالجة، فاإن النموذج االآخر للجمعيات المهتمة بال�شاأن ال�شحي هي الجمعيات 
لمكافحة  ال�شورية  والجمعية  ال�شكري،  الداء  التخ�ش�شي كجمعية  المهني  الطابع  ذات 
اأع�شاء  يكون  ما  وغالبًا  وغيرها.  القلب  اأمرا�س  وجمعية  والمفا�شل،  العظام  اأمرا�س 
هذه الجمعيات من االأطباء ذوي االخت�شا�س، ون�شاط عملها مرتبط بتنظيم الموؤتمرات 
هذا  لحملة  المهنية  ال�شوية  برفع  تعنى  التي  والن�شرات  المجالت  اإ�شدار  اأو  العلمية 
االخت�شا�س، واإن كان االأمر ال يخلو اأحيانًا من ن�شاط توعوي للجمهور، كبع�س حمالت 

جمعية ال�شكري اأو جمعية مكافحة ال�شل واالأمرا�س التنف�شية.

تجربة �شخ�شية:
بمنحة   2002 عام  في  المركز  هذا  اأن�شئ  التدخين:  لأبحاث  ال�شوري  المركز 
تناف�شية مقدمة من معاهد ال�شحة الوطنية االأمريكية، وذلك الإجراء الدرا�شات الوبائية 
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المتعلقة بالتدخين واأنماطه المختلفة، وتطوير عيادة اإقالع عن التدخين تتنا�شب والبيئة 
مجال  في  الم�شتقل  الوحيد  البحثي  المركز  هو  زال(  )وما  المركز  هذا  كان  المحلية. 
ال�شحة العامة )وفي الدرا�شات الطبية( في �شورية. وقد اعتر�شت اإن�شاءه منذ البداية 
م�شاألة قانونية المركز، فال يوجد بال�شيغة التي كانت في ذلك الوقت )وما زالت( ما 
لتحقيق  بدَّ  وال  ال�شحية،  للدرا�شات  ولو  حتى  م�شتقل،  مركز  باإن�شاء  ي�شمح  اأن  يمكن 
قانونيته من اإلحاقه باإحدى الموؤ�ش�شات الحكومية )وهو غير ممكن عمليًا(، اأو اإ�شهاره 
على �شيغة جمعية )كجمعية الدرا�شات الطبية في دم�شق( وهو ما ي�شتدعي زمنيًا �شنتين 
من االإجراءات والمتابعات. الطريقة الوحيدة التي بقيت متاحة )والتفافية( هي اإلحاقه 
كجمعية  للعمل،  القانوني  الترخي�س  وتمتلك  �شابقًا  م�شهرة  لجمعية  االأن�شطة  كاأحد 

مكافحة ال�شرطان التي قبلت هذه ال�شيغة وقررت �شم المركز اإليها كاأحد فعالياتها.
لكن هذا الو�شع )المرّقع( جعل المركز غير م�شتقل وعر�شة للتغّيرات التي ت�شيب 
اأ�شبحوا يخ�شعون لل�شرط الذي  الجمعية التي يتبع لها، ولتقييد حركة الباحثين الذي 
الجمعيات  اإلى  المنت�شبين  والعمل على حركة جميع  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  تفر�شه 
االأهلية في �شورية، والذي ي�شترط ل�شفرهم الخارجي اأو لح�شولهم على تمويل مالي اأو 

منحة خارجية الح�شول على موافقة الوزارة. 
مكافحة  جمعية  على  ال�شغط  مع   2006 عام  في  لالإغالق  المركز  تعر�س  لقد 
التبا�س ح�شل  ب�شبب  وذلك  باحت�شانه.  ا�شتمرت  ترخي�شها في حال  باإلغاء  ال�شرطان 
ومعلومة خاطئة عن �شفر اأحد اأع�شاء المركز لح�شور موؤتمر علمي دون علم وموافقة 

الوزارة، وا�شتمر هذا االإغالق عدة اأيام قبل اأن تت�شح الم�شاألة برمتها.
ومع تغيُّر الظروف العامة في ال�شنوات االأخيرة الما�شية، وبروز المركز كاأحد اأهم 
المراكز العلمية في المنطقة والعالم العربي، وح�شوله على عدة جوائز دولية الإنجازاته 
البحثية في مجال ال�شحة العامة، فقد اأ�شبح االعتراف به وبنتائج اأبحاثه مو�شع تقدير 
)على االأقل من قبل العاملين في حقل ال�شحة العامة داخل �شورية( لكن هذا لم يكن 

ليغّير من حقيقة التبا�س و�شعه القانوني.

الجمعيات ال�شحية في �شورية.. هل من دور؟
رغم اأن الخطة الخم�شية العا�شرة ذكرت و�شددت وكررت مرات عديدة عن �شراكة 



151 

العام  القطاع  وهم  ال�شحي،  العمل  في  االأ�شا�شيين  الالعبين  بين  تتحقق  اأن  بدَّ  ال 
بالجهود  الفردية  الجهود  »تدعيم  �شرورة  على  وركزت  المدني،  والمجتمع  والخا�س 
بالرعاية  الخا�شة  الم�شروعات  دعم  طرق  عن  وذلك  النا�س،  اآالم  وتخفيف  الجماعية 
في  حتى  ـــ  المدني  المجتمع  هذا  ت�شكيالت  اأن  الوا�شح  من  بات  لكنه  االجتماعية«71، 
اأف�شل حاالته المرتبطة بالجهاز الحكومي ـــ هو لي�س اأكثر من طبقة ق�شرية خفيفة قابلة 
ال�شحي �شوى �شراكة مختلة  القرار  المفتر�شة في  ال�شراكة  اأي لحظة. وما  للك�شر في 

التوازن، عرجاء ت�شقط عند اأول مواجهة. 
التدخين  2009 مر�شومًا يق�شي بمنع  اأواخر عام  اأ�شدر رئي�س الجمهورية في  لقد 
الجمعيات  �شارعت  ولقد   .2010 عام  ربيع  في  التنفيذ  حيز  و�شع  العامة،  االأماكن  في 
المدنية العاملة في مجال مكافحة التدخين اأو التي تهتم بالبيئة اإلى الترحيب ال�شديد 
بالقرار، ولبت دعوة مكتب منظمة ال�شحة العالمية بدم�شق لت�شكيل تحالف واتحاد بين 
الجهات  على  �شغط  جبهة  وت�شكيل  الرئا�شي  المر�شوم  تنقيذ  لمتابعة  الجمعيات  هذه 
الحكومية لح�شن تطبيقه. والالفت لالنتباه والمثير للغرابة اأن وزارة ال�شحة قد قادت 
�شغطًا معاك�شًا على المنظمة الدولية لمنع حدوث هذا التحالف، معللة باأنها وحدها من 
يجب اأن ي�شرف على هذا العمل، واأن عمل هذه الجمعيات يجب اأن يتم بالتن�شيق المبا�شر 
معها، والتن�شيق هنا يعني احتواءها واإ�شعاف مبادرتها، اأو باأح�شن االأحوال، وبافترا�س 

النوايا الح�شنة، هو تجيير العمل ل�شالحها.

هل يمكن اأن تكون هذه الجمعيات بدياًل عن دور الدولة؟
لقد �شددت اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية لل�شحة، التابعة لمنظمة ال�شحة 
العالمية في تقريرها الختامي72 على تحميل اأعلى الم�شتويات الحكومية م�شوؤولية اتخاذ 
هذه  مراعاة  و�شمان  ال�شحة،  قطاع  في  وباالإن�شاف  بال�شحة  الخا�شة  االإجراءات 
االإجراءات بطريقة مت�شقة في جميع ال�شيا�شات العامة وتوطيد الدور االأ�شا�شي للدولة في 
تقديم الخدمات االأ�شا�شية الالزمة لل�شحة. لكنها اإ�شافة اإلى ذلك اأكدت وب�شدة على 
القرارات  اتخاذ  اإجراءات  العادل في  النحو  بتمثيلها على  المجتمع  فئات  تمكين جميع 

71- الخطة الخم�شية العا�شرة، مرجع ورد �شابقًا.
72- اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية لل�شحة. ت�شييق الفجوة في غ�شون جيل واحد: العدالة واالإن�شاف في المجال 
ال�شحي بف�شل اتخاذ اإجراءات حول المحددات االجتماعية لل�شحة. التقرير الختامي للجنة المعنية بالمحددات 

االجتماعية لل�شحة، جنيف، منظمة ال�شحة العالمية، 2008.
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والت�شرف  بنف�شه  نف�شه  تنظيم  من  المدني  المجتمع  تمكين  وعلى  المجتمع،  واأعمال 
بطريقة ت�شجع وتحقق التمتع بالحقوق ال�شيا�شية واالجتماعية التي ت�شمن االإن�شاف في 

قطاع ال�شحة.
ورغم اأن التقرير �شدد على كون المجتمع المدني من »االأطراف الفاعلة القوية في 
اأ�شا�شيًا بو�شفها قوة مكّملة  برنامج االإن�شاف ال�شحي العالمي«، واأن لتنظيماته »دورًا 
اأجل قطع دابر الفوارق ال�شحية بين مختلف  لالإجراءات التي تتخذها الحكومات من 
ال�شعوب  �شحة  كحركة  العالمية  المدني  المجتمع  �شبكات  واأن  االجتماعية«،  ال�شرائح 
والمر�شد ال�شحي العالمي قد لعبت دورًا كبيرًا بهذا ال�شدد، اإال اأن التقرير الحظ في 
الوقت ذاته اأن تزايد عدد الجهات الفاعلة ال�شحية على ال�شعيد العالمي لم ي�شهم، على 
ما يبدو، في تعزيز االإن�شاف، بالنظر اإلى الفوارق القائمة في متو�شط العمر الماأمول 

عند الميالد، بين البلدان المنخف�شة الدخل وذات الدخل المرتفع.
�شورية  في  ال�شحة  مجال  في  العاملة  المدني  المجتمع  تنظيمات  دور  ت�شتت  لقد 
بين العمل الخيري الذي ال يمكن اأن ي�شد عجز الدولة عن تقديم الرعاية الكافية لكل 
اأن  اأكبر من  فالفجوة  ـــ  المجال  في هذا  )الخّيرين(  م�شاهمة  بلغت  مهما  ـــ  مواطنيها 
االإيديولوجي  العمل  وبين  البي�شاء،  االأيادي  اأ�شحاب  تبرعات  اأو  زكاة«  »اأموال  ت�شدها 
اإما لخدمة  االدعاء  اإذ يوظف هذا  لمجتمع مدني.  ما  ادعاء م�شاركة  اإلى  الذي يهدف 
اأكبر  بح�شور  يطالبون  من  عيون  في  رماد  لذر  ي�شتخدم  اأو  وجماعات،  اأفراد  م�شالح 

للمجتمع المدني في �شياغة قرار �شحتهم.
لدور  بديل  اأنها  �شورية  في  ال�شحي  بال�شاأن  المهتمة  المدنية  المنظمات  تدعي  ال 
المحتم  من  لكنه  م�شوؤولياتها.  من  الدولة  لتن�شل  ذريعة  تكون  ال  اأن  ويجب  الدولة، 
وال�شروري اأن تلعب دورها كاماًل من حيث اأنها ت�شّكل التعبير الحقيقي لتطلعات النا�س 
الفيل�شوف  يعّرفه  الذي  العام«  »المجال  حقول  من  حقل  هي  ال�شحة  اإن  وحاجاتهم. 
االألماني يورغن هابرما�س باأنه »الميدان االجتماعي لبلورة االأفكار وتداولها«، وبالتالي 
�شياغة راأي عام عبر حرية تداول المعلومات وا�شتخال�س المعرفة من العقل والنقا�س 

ال من الحد�س والنوايا.
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ملحق:
العا�شرة  ال�شنوية  بمنا�شبة  العربية  الدول  في  المدني  المجتمع  منظمات  بيان 

لمنظمة التجارة العالمية73

المحافظة على دور الدولة:
»ينبغي على الحكومات اأن تقوم بحماية ف�شائها ال�شيا�شي ومرونتها في المجاالت 
و�شرورة  العالمية.  التجارة  منظمة  اتفاقية  ظل  في  عليها  تتفاو�س  التي  اال�شتراتيجية 
االجتماعية  والحماية  وال�شحة  والمياه  التعليم  فيها  بما  االأ�شا�شية  الخدمات  ا�شتثناء 

والطاقة من تحرير التجارة؛ وهو اأمر الزم للتنمية الب�شرية والعدالة االجتماعية. 
اإلى  مرارًا  المتحدة  لالأمم  االإنمائي  للبرنامج  الب�شرية  التنمية  تقرير  اأ�شار  لقد 
بالتجارة من حقوق  المتعلقة  الجوانب  لالتفاقية حول  ال�شلبية  العواقب  تحذيرات �شد 
  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual الفكرية  الملكية 
واالأمن  االأ�شلية  والمعرفة  الغذائي  االأمن  على  خا�شة   ،Property Rights )TRIPS(
الحيوي والح�شول على االأدوية والرعاية ال�شحية. ولعل موجة اإعادة الهيكلة االقت�شادية 
متزايد،  نحو  على  التناف�س  في  االآخذ  العالمي  لل�شوق  ا�شتجابة  التي جرت  والموؤ�ش�شية 
وم�شتويات  معايير  وانحدار  االجتماعي  ال�شمان  لنظم  وا�شع  ب�شكل  المنت�شر  والتفكيك 
الخدمات االجتماعية، كل هذا اأ�شفر عن البطالة وعدم تاأمين العمل واالإخالء والت�شرد 
وانتزاع االأرا�شي وفقدان م�شادر الرزق واالأ�شرار ال�شحية وتدهور ظروف العمل. وهذه 
الظروف اإنما تقود اإلى انتهاكات االلتزامات االأ�شا�شية بالحقوق االقت�شادية واالجتماعية 

للدول، التي يتحمل م�شوؤوليتها �شانعو القرار في دولنا.
فال ينبغي اأن يموت النا�س من اأمرا�س يمكن العالج منها، وذلك من اأجل م�شاعفة 

االأرباح لل�شناعات الدوائية متعددة القوميات«.
73- http://miftah.org/arabic/PrinterF.cfm?DocId=4613 access: 201027-09-
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)من  البيان  هذا  وقعت  التي  الثالث  ال�شورية  الجمعيات  اأن  لالنتباه  الالفت  ومن 
اأ�شل 45 تنظيمًا وجمعية عربية( وهي: اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر، ومركز التنمية 
البيئية واالجتماعية، والمركز ال�شوري لالإعالم وحرية التعبير، ال يعرف عنها اأنها من 
الجمعيات النا�شطة في المجال ال�شحي، ف�شاًل عن اأن اثنتين منها غير مرخ�شة ب�شكل 

قانوني، وواحدة منها لم يتم التعرف على اأهدافها اأو مجال ن�شاطها.
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الفصل التاسع:

املنظمات غري احلكومية شديدة احلكومية
األمانة السورية للتنمية منوذجًا

سالم كواكيب

مقدمة
اجتماعية  تغييرات  �شورية  عرفت  الثالثة،  االألفية  من  االأول  العقد  �شنوات  خالل 
من  التحول  عنوان  تحت  وذلك  المجتمعية،  البنى  في  عميقة  اآثارًا  تركت  واقت�شادية 
بتح�شن  الفترة  هذه  تميزت  وقد  االجتماعي.  ال�شوق  اقت�شاد  اإلى  الموجه  االقت�شاد 
القانونية وطرح  الن�شو�س  البيئة الحا�شنة لال�شتثمارات، من خالل تطوير  نظري في 
عديد من الم�شاريع على الجهات الم�شتثمرة عربية اأم اأجنبية. وقد �شهدت هذه المرحلة 
�شمي  ما  �شنوات  في  تاأقلم  الذي  ال�شوري  الخا�س  القطاع  اأمام  جديدة  مجاالت  فتح 
باال�شتراكية على نمط االقت�شاد الهجين، ومار�س ن�شاطه بطرق عدة ال يخلو جزء كبير 
منها من االلتفاف على القوانين، وخ�شو�شًا فيما يتعلق بالم�شوؤولية االجتماعية وحماية 
حقوق العاملين فيه. ولم يكن هذا ممكنًا بمعزل عن تطوير منظومة معقدة من اآليات 
�شملت ف�شادًا ومح�شوبيات وزبائنية. وعرفت هذه ال�شنوات تراجع دور الدولة باأ�شكاله 
المجتمعي  والحراك  العام  المجال  على  الكاملة  �شيطرتها  ا�شتمرار  مع  كافة  الرعائية 
من  كبيرة  لفئات  المعي�شية  االأحوال  وتدهور  التراجع  هذا  من  وانطالقًا  وال�شيا�شي. 
محدودي الدخل ومن اأ�شحاب الحرف محدودة الربح والكثير من العاملين في مجال 
المهن الحرة، الذين لم يتمكنوا اأو لم يرغبوا في دخول �شوق المناف�شة على فتات الموائد 
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الثرية، وجدت الحكومة ال�شورية نف�شها عاجزة عن تلبية متطلبات االنفتاح االقت�شادي 
االنفتاح  عملية  وبداأت  االجتماعي،  ال�شوق  اقت�شاد  مثل  العديدة،  المهدئة  بم�شمياته 
المجاالت  في  الدولة  مهمات  بع�َس  موؤّطر،  مدني  مجتمع  »تلزيم«  فكرة  على  الخجول 
لن�شوء  المخ�ش�س  الق�شم  في  قراأنا  اأن  �شبق  وكما  والثقافية.  واالجتماعية  ال�شحية 
المجتمع المدني ومنظماته في �شورية، فقد تم الترخي�س لعديد من الجمعيات العاملة 
الأي  الترخي�س  عدم  مقابل  في  عمومًا،  واالجتماعية  وال�شحية  التنموية  ال�شوؤون  في 
جمعية حقوقية كانت. وبدا اأن الدولة قد اعترفت لي�س فقط بعجز موؤ�ش�شاتها عن مواكبة 
منظماتها  بف�شل  اعترفت  اأي�شًا،  واأنها  بل  الجاري،  واالجتماعي  االقت�شادي  »التطور« 
اأو  المف�شل  اأو  المحتمل  التي كان من  االأدوار  باأي دور من  القيام  العديدة في  ال�شعبية 
المبتغى لها القيام بها طوال عقود من الزمن. اإن المنظمات »ال�شعبية« في �شورية، والتي 
ال�شوري بامتياز قبل  المدني  الهرمة مثااًل على وجود المجتمع  االأدبيات  تعتبرها بع�س 
التحوالت االأخيرة، كاالتحادات ال�شبابية والطالبية والن�شائية، �شّكلت على مدى عقود 
واالجتماعي  ال�شيا�شي  لل�شبط  اأدوات  تكون  اأن  االأ�شا�شية  وظيفتها  فارغة،  هياكل  عدة 
من  المنبثقة  توجهاتها  عن  الم�شتقل  التعبير  اإلى  والتطلع  التحرك  المجتمع  عن  تمنع 

تعليمات حزبية في القيادة ال�شيا�شية. 
الجمهورية  رئي�س  عقيلة  واإ�شراف  ومتابعة  باإرادة  انطلقت  المنطلق،  هذا  ومن 
في  تركز   ،2001 عام  منذ  تنموية  م�شاريع  االأ�شد  االأخر�س  اأ�شماء  ال�شيدة  ال�شورية 
ن�شاطها على محاولة ن�شر واإر�شاء مفهوم المواطنة لدى ال�شباب وتفعيله من خالل عديد 
من الم�شاريع تحت ت�شمية »م�شار«، واأخرى للتنمية الريفية بم�شمى »فردو�س«، والثالثة 
العمل بالقدرات وطرائق تنمية روح ريادة االأعمال بم�شمى  اإلى �شوق  لتزويد الداخلين 
التراث  واإحياء  الثقافية  بالن�شاطات  مرتبط  م�شروع  الحقًا  اإليها  اأ�شيف  وقد  »�شباب«. 
تحت ا�شم »روافد« اإ�شافة اإلى مركز للبحث العلمي في �شوؤون المجتمع المدني واالأبعاد 

االقت�شادية واالجتماعية للحياة ال�شورية. 
الم�شاريع  هذه  كل  ت�شم  لكي  للتنمية  ال�شورية  االأمانة  ت�شكيل  تم   ،2007 عام  وفي 
عمل  ا�شتراتيجية  على  التعرف  وقبل  جديدة.  مجاالت  تطوير  اإلى  اإ�شافة  المتعددة 
االأمانة، من المهم التعّرف على كل من م�شاريعها التي عملت ب�شكل م�شتقل لمدة �شت 
�شنوات تقريبًا لتجد نف�شها من�شمة اإلى موؤ�ش�شة واحدة وما يتطلبه هذا ال�شم من تغيير 

في اأ�شلوب العمل وفي توزيعه. 
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االأمانة كما تح�شلت عليها من  اأهم م�شاريع  ا�شتعرا�س  �شاأحاول  الورقة  وفي هذه 
خالل مقابالت �شخ�شية ومراجعات لمطبوعاتها، ومن ثم تو�شيح دور االأمانة التن�شيقي 
والتوجيهي والداعم لم�شاريعها وم�شاريع جهات مدنية خارج اإطار م�شوؤوليتها المبا�شرة، 
الأخل�س اإلى محاولة ا�شتنتاج اأهم ما يمكن اأن تقدمه هذه الموؤ�ش�شة غير الحكومية، ولكن 
تنفيذية.  كجهة  بالحكومة  عالقتها  حتى  تتجاوز  التي  العليا  بالجهات  ب�شدة  المرتبطة 
واأحاول اأي�شًا في الخاتمة اأن اأ�شلط ال�شوء على اإيجابيات التجربة و�شلبياتها، وهي في 

بداياتها.

م�شروع فردو�س
المناطق  اأعطى  قد  �شورية  في  الجاري  االقت�شادي  التطور  اأن  واقع  اإلى  باال�شتناد 
الح�شرية االأولوية، واأهمل ب�شكل غير مبا�شر المناطق الريفية، على الرغم من اأهمية 
في هذه  لالقت�شاد  الم�شّيرة  العقول  من  الكثير  الذي غاب عن ذهن  الزراعي  القطاع 
البالد، اآخذين بعين االعتبار انتماء الكثير من اأ�شحاب القرار اإلى الريف المهم�س ذاته. 
ويبدو اأن العامل النف�شي لعب دوره من خالل النظر اإلى المنبت االجتماعي والجغرافي 
اأمكن من  وكاأنه مرحلة من تاريخ التكون الذاتي والتي يجب التخل�س منها واإظهار ما 
اإقليميًا  المعدة  العديدة  التنموية  التقارير  اأو�شحت  وقد  المدينة.  اإلى  االنتماء  عوامل 
ومحليًا الحاجة اإلى االهتمام بهذا القطاع واإنقاذه بالتالي من التدهور الكبير الحا�شل 
المحلية  الريفية  المجتمعات  »لتمكين  فردو�س  م�شروع  روؤية  انبثقت  ذلك  ومن  فيه. 
ال�شورية من النهو�س باأو�شاعها المعي�شية وتحقيق االكتفاء الذاتي وخلق فر�س متكافئة 

الأفرادها«74.
في بداياته، �شعى الم�شروع اإلى محاولة تقديم خدمات اجتماعية وخلق فر�س عمل 
وتنمية المهارات في 40 قرية توزعت على اأربع محافظات، و�شملت اأكثر من �شتين األف 
�شخ�س. وقد تم تطوير مبداأ االعتماد على الموارد الذاتية المتاأتية من دخول الم�شاريع 
المبا�شرة  الخدمات  لتقديم  المحلية  االإدارات  موارد  اإلى  اإ�شافة  اإطالقها  يتم  التي 
للم�شتفيدين منه. وقد تبّين للعاملين على الم�شروع عدم اإمكانية تو�شيع رقعته الجغرافية 
لي�شمل مناطق ريفية جديدة في �شكله القائم. بالمقابل، ومن خالل التجربة والممار�شة، 

74- م�شودة الخطة الخم�شية ال�شتراتيجيات التنمية، االأمانة ال�شورية للتنمية، دم�شق 2010.
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اكت�شب الم�شروع كفاءات مهنية في مجال العمل على م�شاعدة انبثاق وتطور منظمات 
المتعلقة  ال�شعوبات  بع�س  تجاوز  في  بالتالي  ي�شاهم  مما  مناطقية،  اأو  محلية  مدنية 
بالتعامل مع الهيئات الر�شمية. لذلك يعتمد الم�شروع على اإن�شاء منظمات محلية اأو لجان 
عمل يتم تدريبها على اإعداد خطط تقيمية وخطط تدخل ليتم فيما بعد ربطها بالموارد 
اإن�شاء �شندوق لدعم  اإلى  المتاحة لتمكينها من تنفيذها ب�شكل ذاتي. وي�شعى الم�شروع 
الم�شاريع ال�شغيرة في المناطق المعنية، اإ�شافة اإلى تو�شيع الفكرة لت�شمل مناطق اأخرى 
م�شتحدثة. ويعلن الم�شروع عن �شل�شلة من االأهداف75 تبداأ من تح�شين م�شتوى الدخول 
والخدمات المقدمة والحد من الفوارق بين الجن�شين في المناطق الريفية، وت�شعى اإلى 
تعزيز منح االأولوية للتنمية الريفية، وتحاول ت�شجيع انخراط المجتمع المدني في جهود 
التنمية الريفية، وفي النهاية، تمكين االأمانة من اال�شتفادة من الم�شروع لتعزيز �شمعتها 
التدريب  مجاالت  تعزيز  الم�شروع،  هذا  في  المرجوة  المخرجات  ومن  وا�شتدامتها. 
لتحديد اأهمية واإمكانية تحقيق الم�شاريع في النطاقات المحلية مع اأو من دون م�شاعدة 
اأهم موؤ�شرات نجاحه تكمن في قدرته على االن�شحاب  اأن من  الدولة. ويعتبر الم�شروع 

وت�شليم الم�شوؤولية للجان والمنظمات التي اأ�شهم في تاأ�شي�شها وتدريبها. 
تعتبر المتابعة والتقييم عن�شران اأ�شا�شيان في عمل هذا الم�شروع، وهو في المجمل 
المدني،  المجتمع  تطوير  على  المعتمد  المحلي  العمل  باإمكانية  الثقة  يبني  اأن  يحاول 
الن�شاط.  هذا  ترعى  قوانين  اإن�شاء  اأو  تحديث  في  وخ�شو�شًا  اأي�شًا  الم�شاعدة  ويحاول 
ومن خالل الن�شاط القائم، هناك محاوالت للت�شبيك مع جهات ر�شمية واأهلية واإقليمية 
ودولية تعمل في المجال نف�شه. ويعتبر القائمون على الم�شروع اأن هناك عراقيل تتخطى 
م�شتوى المو�شوع البيروقراطي، لتقع في خانة المقاومة الموؤ�ش�شاتية من قبل الوزارات 

المعنية، وخ�شو�شًا الزراعة منها، مما يوؤثر على تطوير العمل.

م�شروع م�شار
مقابل الحجم الكبير من ال�شبان الداخلين في �شوق العمل في العالم العربي عمومًا 
وفي �شورية ب�شكل خا�س، بداأت المنظمات التنموية الدولية واالإقليمية بتوجيه التنبيهات 
من  كثير  في  توؤدي  التي  الظاهرة  هذه  ومعالجة  عملها  اأ�شاليب  لتطوير  الحكومة  اإلى 
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االأحيان اإلى ا�شطرابات اجتماعية وقالقل على الم�شتوى ال�شيا�شي. وفي ظل ا�شتهداف 
في  العمل  �شرع  فقد  �شورية،  في  المتفاقم  الو�شع  هذا  امت�شا�س  في  الدولة  م�شاعدة 
قادرة  تعد  لم  والعائلية  االجتماعية  والت�شامن  االأمان  �شبكات  باأن  تيقنًا  الم�شروع  هذا 
على التخفيف من حدة مخاطره. ويعتبر الم�شروع روؤيته هي »اأن يكون االأطفال وال�شباب 
مواطنين فعالين يطوعون خبراتهم في التعلم الكت�شاب الفهم والقدرة على تغيير العالم 

من حولهم وامتالك زمام حا�شرهم وم�شتقبلهم«76. 
»بالعمل«  والتعلم  »الفعال«  التعلم  ترويج  بهدف   2005 عام  في  به  العمل  بداأ  وقد 
ال�شكل وفي  نواق�س عدة في  تعاني من  والتعليمية  التربوية  الموؤ�ش�شات  اأن  اعتبار  على 
الم�شمون. وقد تعاون الم�شروع مع المدار�س ب�شكل اإيجابي، اإذ يذكر القائمون عليه اأن 
وزارة التربية فتحت لهم اأبواب المدار�س لين�شروا اأ�شاليب جديدة في التعلم من خالل 
تمثيل االأدوار والم�شرح التفاعلي. وفي هذا المجال، يبدو اأن االأمر مرتبط بفعالية الوزير 
وتجاوبه وانفتاحه. وتغطي اأن�شطة الم�شروع ما يقارب من اأربعين األف تلميذ �شنويًا. وقد 
اأن  على   2007 �شنة  الالذقية  في  اأولها  كان  ا�شتك�شاف  مراكز  فتح  اإلى  الم�شروع  �شعى 
يتابع في كل المحافظات، ويختتم االأمر بافتتاح مركز رئي�شي في العا�شمة �شنة 2013. 
وفي مركز اال�شتك�شاف، هناك فر�س متاحة للتفاعل وتاأهيل المعلمين وتطوير المناهج. 
اإ�شافة اإلى طرح مو�شوعات مدنية من نوع تحفيز مفهوم التطوع وتطوير ممار�شة الحوار 
اأن يتفاعل مع المهتمين ممن ال  اإلى ق�شايا مجتمعية. وي�شعى الم�شروع  بحيث يتعر�س 
وعلى  االإنترنت77.  على  موقع  تطوير  فعالياته من خالل  في  الم�شاركة  فر�شة  لهم  تتاح 
الرغم من اأن م�شاركة القطاع الحكومي تعتبر اأ�شا�شية بالن�شبة للم�شروع، اإال اأنه ي�شعى 
اأي�شًا اإلى اإيجاد م�شاركة اإقليمية ودولية، وكذلك اإ�شراك المجتمع المدني ال�شوري وقطاع 

االأعمال. 
المبا�شر  تما�شه  خالل  من  »�شيا�شيًا«  ح�شا�شية  االأكثر  الم�شروع  هذا  اإذًا  ويعتبر 
اأمور مجتمعية عديدة  التاأطير، حول  النقا�س، رغم  وفتحه  وال�شباب  اليافعين  مع جيل 
يمكن لها اأن تطور مفهوَمي المواطنة والحوار. وهما مفهومان منقو�شان في الممار�شة 
الوعي  بخ�شو�س  الفراغ  اإمالء  اإلى  الم�شروع  ي�شعى  وكذلك،  منذ عدة عقود.  ال�شورية 
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�شديد  بحذر  ت�شير  األغام  كا�شحة  وكاأنه  يعتبر  وبالتالي،  ال�شباب،  لدى  الجندر  بق�شية 
وتحت و�شاية علّية متيقظة. 

م�شروع �شباب
في اإطار يتوجه اإلى فئة عمرية اأكبر قلياًل من تلك الم�شتهدفة من م�شروع م�شار، 
ولكنها تظل في فئة ال�شباب ما تحت الثالثين، يقوم الم�شروع على روؤية ترى الو�شول اإلى 
»�شباب �شوري اأكثر اإبداعًا واإنتاجًا واعتمادًا على الذات، واأع�شاء فاعلين في مجتمعهم، 

يدركون قدراتهم وي�شعون لتحقيقها بنجاح«78.
اإلى تعزيز ثقافة ريادة  اأهدافه  2005 �شاعيًا في  وقد بداأ العمل في الم�شروع �شنة 
خالل  من  »خبرة«  منحهم  اإلى  اإ�شافة  توعية  برامج  خالل  من  ال�شباب،  لدى  االأعمال 
بتقديم  متعلق  ق�شم  تطوير  اإلى  اإ�شافة  والخا�شة،  العامة  ال�شركات  في  عملية  تجارب 
اال�شت�شارات لمن يريد منهم خو�س مجال االأعمال. وبالتالي، اإجراء الربط بين العر�س 
والطلب في �شوق العمل. ويعتبر القائمون على الم�شروع اأنه ما زال يعاني من �شيق رقعة 
تاأثيره بحيث اأنه لم ي�شل اإال اإلى مئة األف من اأ�شل �شتة ماليين م�شتهدف. بالمقابل، 
ي�شمح العاملون فيه الأنف�شهم بالتفاوؤل بعد اأن تم اإدراج برنامج ريادة االأعمال في المناهج 

التعليمية للمدار�س المهنية والمعاهد المتو�شطة بدءًا من عام 2009. 
اأي�شًا مع مختلف القطاعات  اإلى الت�شاركية  وي�شعى الم�شروع ح�شب القائمين عليه 
والموؤ�ش�شات  ال�شلة،  ذات  الحكومية  الموؤ�ش�شات  اإلى  اإ�شافة  واالقت�شادية  المدنية 
غير  المنظمات  مع  التعاون  اإلى  �شعيه  اأهدافه  في  الم�شروع  يو�شح  ونظريًا،  الدولية. 
هذه  لمثل  وجود  ال  العملية،  الناحية  ومن  والت�شغيل،  البطالة  باأمور  المعنية  الحكومية 
المنظمات اإال ربما من هي في حكم الجمعيات الخيرية والدينية. مما يدع هذا ال�شق من 
الطموحات في غرفة االنتظار على اأمل اأن يفتح المجال اأكثر للمنظمات غير الحكومية 

للن�شاط في هذا القطاع. 
ومن خالل ن�شاط الم�شروع، يبرز القلق من اأن ال تتم موازاة التطورات االقت�شادية 
المتالحقة، خ�شو�شًا في ظل ال�شعي الدائم اإلى اإيجاد تمويل ينا�شب طموحات الم�شروع 
فهو  ومجتمعيًا،  العمل،  فر�س  على  الح�شول  على  ال�شباب  قدرة  يعزز  اأن  يحاول  الذي 
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مهتم  األف  خم�شين  يغطي  وهو  ال�شباب.  بتوظيف  المتعلقة  بال�شيا�شات  التاأثير  يحاول 
�شنويًا من ال�شباب المنخرطين في برامجه.

م�شروع روافد
الثقافة  بوزارة  المتمثلة  الحكومية  باالإدارة  منوطًا  الثقافي  القطاع  تخطيط  كان 
على  عدة  مجاالت  في  بالتقييد  التخطيط  هذا  وات�شم  المحافظات.  في  ومديرياتها 
العمل االإبداعي والتعبيري، على الرغم من بروز نتاجات ثقافية على م�شتوى عال من 
القيود  ولكن  المن�شرم.  القرن  �شبعينيات  من  االأولى  المراحل  في  وخ�شو�شًا  االإبداع 
كل  اإلى  ون�شاطاتها  الثقافية  المراكز  تحويل  في  �شاهمت  المالية  والمعوقات  الرقابية 
الخدمات  الثقافة جزءًا من قطاع  واعتبرت  ثقافي ذي مغزى.  بعمل  القيام  �شيء عدا 
اإلى الثقافة من  ولم تحَظ باهتمام منا�شب في الخطط التنموية المختلفة. وتم النظر 
قبل الم�شوؤولين على اأنها ترف ورفاهية، ال بو�شفها موردًا ي�شاعد على النهو�س باالأو�شاع 
النا�س  »ينتفع  اأن  على  روافد  م�شروع  روؤية  وا�شتندت  المحلية.  وبالمجتمعات  الحياتية 
واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  في  حيوي  بدور  ي�شطلع  ثقافي  قطاع  من  �شورية  في 

والب�شرية للبالد على المدى البعيد«79. 
بداياته  في  ودعم  االأمانة،  اإن�شاء  �شنة  وهي   2007 �شنة  في  الم�شروع  اأطلق  لقد 
يحبو  وبداأ  المو�شيقي،  المجال  في  القدرات  بناء  ومنها  المو�شيقي  منها  م�شاريع،  عدة 
لالندماج في الحياة الثقافية ال�شورية. وفي �شنة 2009 بداأ الم�شروع العمل على اإقامة 
اأطر وهياكل للدخول في التنمية الم�شتدامة على الم�شتوى الثقافي، فحاول اإر�شاء �شلة 
بين نمو القطاع الثقافي من جهة والتنمية من جهة اأخرى. ويعتبر الم�شروع �شاحب اأكبر 
االأ�شداء، خ�شو�شًا اأن وقعه يتج�شد في عمليات مبا�شرة اأحيانًا، وبالتالي، في ات�شال 

مبا�شر مع المواطنين واالإعالم.
�شمن هذا الم�شروع هناك برنامجان، االأول ُيغطي مو�شوع اال�شتثمار الثقافي لخدمة 
لبناء  �شعيًا  المحلية  للمجتمعات  الثقافية  الموارد  وت�شجيل  م�شح  خالل  من  المجتمع 
خارطة ثقافية تو�شح اأهم الموارد الثقافية الملمو�شة وغير الملمو�شة بما فيها المتاحف 
والمو�شيقا والتاريخ المحكي. وبعد اإن�شاء الخارطة، يتم التعاون مع المنظمات المدنية 
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الثاني  والبرنامج  وتنميتها.  الموارد  هذه  في  لال�شتثمار  عينه،  المدرو�س  المكان  في 
اأطر  اإن�شاء  اإلى  وي�شعى  ثقافية  موؤ�ش�شات  يدعم  وهو  والفنون،  الثقافة  باحت�شان  يتعلق 
واأدوات ت�شتجيب الحتياجات قطاع تنمية الثقافة ودعم الم�شاريع الثقافية الم�شتدامة. 
الثقافية في  وفي مجمل الم�شروع هناك �شعي الأن ت�شاهم القدرات االإبداعية والموارد 
تح�شين االأو�شاع المعي�شية واإحداث تغييرات في المجتمعات المحلية لترويج بيئة ثقافية 
المترهل  الثقافي  القطاع  بتن�شيط  الثقافيين  الفاعلين  قيام  وذلك من خالل  اإيجابية، 
حاجة  هناك  كله،  ذلك  ولتحقيق  والب�شرية.  واالقت�شادية  االجتماعية  التنمية  وتحفيز 

اأ�شا�شية الإقناع الجهات التنموية الرئي�شية بدور الثقافة وما تمثله من ركيزة للتنمية.

المركز ال�شوري لالأبحاث التنموية
ي�شعى  كمركز   2010 �شنة  اأيار  في  اأطلق  فقد  باالأمانة،  ملحقًا  ق�شمًا  كان  اأن  بعد 
للعمل بدعم مبا�شر من االأمانة، ولكن اأي�شًا الح�شول على تمويل ذاتي لتقديم الخدمات 
اأن  للمركز  يمكن  ن�شاط  واأهم  البحثية.  الم�شاريع  تنفيذ  على  والعمل  لالأمانة  البحثية 
تقوم  التي  الم�شاريع  بقية  لمجمل  والمتابعة  والمراقبة  التقييم  على  العمل  هو  به  يقوم 
بهذا العمل االآن كل بمفرده. وهناك محاولة كما يذكر القائمون عليه باأن ي�شبح البحث 
العلمي اأ�شا�شيًا في مراحل بناء الم�شاريع كافة، وبالتالي، يقوم المركز بت�شجيع العاملين 
في الم�شاريع على الم�شاركة باأبحاث تتعلق مبا�شرة اأو ب�شكل غير مبا�شر بالنطاقات التي 

ين�شطون فيها. اإ�شافة اإلى قيام المركز بالتعاقد مع باحثين متفرغين. 
يتم تمويل المركز ب�شكل مبا�شر من الجهات المانحة مقابل تنفيذه لعمليات بحثية 
ولكنه  مريح  مالي  و�شع  على  الح�شول  من  مّكنه  وهذا  االأمانة،  اأهداف  عن  م�شتقلة 
االأبحاث  لمتطلبات  االأولوية  يعطي  البداية  في  كان  وهو  القائمة.  باالأبحاث  مرتبط 
المتعلقة باالأمانة، اإال اأنه وبعد اأن اأ�شحى مركزًا، فهو يوازن بين االلتزامات الخارجية 
واحتياجات االأمانة للبحث. ومن درا�شاته عمليات دعم وتحليل ال�شيا�شات االقت�شادية 
وهي  قريبًا  عنه  �شت�شتقل  جديدة  تجربة  يحت�شن  وهو  البالد،  في  العامة  واالجتماعية 

»منتدى منظمات المجتمع المدني«.
التنموية،  الم�شاريع  اإنجاح  في  للم�شاهمة  بحثية  قدرات  ببناء  اأي�شًا  المركز  يقوم 
يكون  اإلى  وي�شعى  والخارجي.  المحلي  الم�شتويين  على  المعرفي  التبادل  في  وي�شاهم 
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مرجعًا يعتد به لمجمل العاملين في القطاع التنموي من جهات محلية ودولية، اإ�شافة اإلى 
توفيره م�شدر معلومات ومرجعية لالإعالم. وفي �شبيل ذلك، يخطط المركز الأن يكون 
موقعه االإلكتروني مرجعًا حول المعلومات المتعلقة بالتنمية من خالل تقديم الموؤ�شرات 

الرئي�شية لها وتحليل اتجاهاتها ال�شائدة وتقديم التو�شيات.

الأمانة ال�شورية للتنمية
التي  الم�شاريع  للعديد من  واإدارية  2007 كمظلة قانونية  اإذًا �شنة  اإن�شاوؤها  لقد تم 
والتنمية  التعلم  هي  ثالث  محاور  �شمن  تعمل  والتي  لنا،  تبّين  كما  �شابقًا  قائمة  كانت 
الريفية والثقافة والتراث. وهدف االإن�شاء هو تعزيز التعاون والتكامل بين هذه الم�شاريع 
باال�شتفادة من االإدارة الم�شتركة والمعايير الموحدة للتقييم والمتابعة لزيادة الم�شاءلة 
وال�شفافية. وقد و�شل عدد موظفيها اإلى 190 في �شنة 2011. وقد واجهت االأمانة �شعوبة 
في ا�شتقطاب الكفاءات، ل�شعف التعليم في مجال المواد المتعلقة بعمليات التنمية داخل 
المناهج الجامعية ال�شورية، وبالتالي، الحاجة اإلى ا�شتقدام كفاءات �شورية مهاجرة اأو 
الن�شاط  في  انخراطها  هام�س  على  تدريبية  لدورات  واإخ�شاعها  محلية  كفاءات  تكوين 
تو�شيع  في  الرغبة  مع  اإلحاحًا  اأكثر  ب�شكل  الهام  االأمر  هذا  ويبرز  لالأمانة.  اليومي 
الن�شاطات جغرافيًا، وبالتالي، تبّين خطة االأمانة للخم�س �شنوات المقبلة الحاجة اإلى اأن 
يكون الكادر الوظيفي في مجمل الم�شاريع محليًا ومركزيًا يقارب 700، وهذا االأمر يحتاج 
اإلى جهود كبيرة في مجال اال�شتقطاب والتكوين واالحتفاظ، الأن عددًا من كوادر االأمانة 
يتجه اإلى مغادرتها بعد اكت�شاب الخبرة ال�شرورية. وهذا االأمر االأخير ال يقلق القائمين 
على االأمانة، الأنهم يعتبرون اأن من اأهم اأهدافها، م�شاعدة المجتمع المدني ال�شوري على 
واإداريًا، وتعتمد  اإنجاح م�شاريعه ماديًا  ت�شاهم في  الح�شول على كفاءات مهنية عالية 

مبادئ ال�شفافية والمحا�شبة والم�شاءلة التي اكت�شبتها من خالل عملها في االأمانة. 
تطويع  من  فرد  كل  فيه  يتمكن  �شوري  »مجتمع  اإلى  بالو�شول  روؤيتها  االأمانة  تحدد 
اإلى  بحاجة  وهي  ووطنه«80.  ومجتمعه،  اأ�شرته،  وعلى  عليه،  بالنفع  يعود  بما  اإمكانياته 
للتمويل.  موؤ�ش�شاتية  قاعدة  تكوين  وتطوير  الميداني  وتو�شيع نطاق عملها  بناء قدراتها 
وفي اأدبياتها، تت�شدى االأمانة لعملية دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل خارج 
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مظلتها، وذلك من حيث تقديم الخبرات االإدارية والعلمية، اإ�شافة اإلى الم�شاعدة الهامة 
في عملية تح�شير ملفات طلب التمويل اأو الح�شول على المنح والقرو�س. ويعتبر هذا 
ال�شق التقني من اأ�شعف الحلقات في هيكلية منظمات المجتمع المدني ال�شوري العاملة 

في مجال التنمية. 
اإلى جانب  اإيجابي  ب�شكل  العمل  والعزم على  الرغبة  االأمانة  ا�شتراتيجية  وال تخفي 
المنظمات غير الحكومية، غير المن�شوية تحت غطائها االإداري وال المالي، وهي تقدم 
نف�شها على اأ�شا�س اأنها م�شدر اأ�شا�شي لتزويد تلك الجهات بالمعلومات وتن�شيق جهود 
العاملين فيها واإن�شاء �شبكة ت�شاركية ت�شاهم في دفع عملية تنمية المجتمع ال�شوري اإلى 
االأمام. وفي هذا االإطار، ي�شع القائمون عليها ت�شورًا لدورها في اإحداث منبر م�شترك 
للمنظمات غير الحكومية في مجال اقت�شام المعارف وبناء القدرات والتاأثير على العملية 

التنموية في �شورية. 

دي بر�س 2010-10-11
اأقامت االأمانة ال�شورية للتنمية �شمن اإطار خطتها الت�شاركية ور�شة عمل لالإعالميين 
ال�شحفيين،  لدى  التنمية  باأولويات  والتعريف  التنموي  العمل  فهم  لتعميق  ال�شوريين 
وتزويدهم بما يلزم ليتمكنوا من لعب دورهم في تطوير العمل التنموي في �شورية، وبناء 

�شبكة من المرا�شلين المخت�شين بمو�شوعات التنمية والمجتمع االأهلي.
واأفاد ال�شيد عمر عبد العزيز الحالج، المدير التنفيذي لالأمانة ال�شورية للتنمية: 
واآليات  مفاهيمها  لها  كمنهجية  بالتنمية  التعريف  في  طبيعيًا  �شريكًا  االإعالم  »ي�شكل 
عملها وروادها من الم�شتفيدين اأنف�شهم ولي�س كمجرد حدث اإخباري. ويدعم االإعالم 
القرار  وتحفيز �شانعي  المجتمع  وا�شعة من  ب�شريحة  والتاأثر  التاأثير  التنمية من خالل 
في القطاعين العام والخا�س لدعم جهود التنمية في �شورية. ولهذا الغر�س يجب على 
االإعالم اإعطاء كامل االأهمية للعملية التنموية وترجمة �شيا�شات التنمية على اأر�س الواقع 

وانعكا�شها على حياة النا�س ولي�س فقط لالأ�شخا�س الموِجهين لها«.
وت�شعى االأمانة من خالل خطتها الت�شاركية اإلى بناء �شراكات مع القطاعات كافة، 
ومنها القطاع االإعالمي، وذلك بهدف تو�شيع العمل التنموي على اأر�س الواقع وانت�شار 

تاأثيره الجغرافي في �شورية.
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وقد �شارك في هذه الور�شة عدد من االإعالميين وال�شحفيين العاملين في الوكاالت 
الخا�شة والحكومية في �شورية، وممثلين عن منظمات غير حكومية �شورية، اإلى جانب 

عدد من االأفراد الم�شتفيدين من م�شاريع االأمانة ال�شورية للتنمية.
وتناولت الور�شة عر�س مفاهيم تنموية كالفرق بين العمل التنموي والعمل الخيري، 
والتعريف بمنظمات المجتمع االأهلي، ودورها في تقديم فر�س لبناء القدرات واال�شتثمار 
في بناء المجتمع. كما ناق�شت الور�شة دور االإعالم في العملية التنموية وت�شمنت جل�شة 
حوار حول كيفية تعميق اأثر العمل التنموي من خالل االإعالم ودور االإعالم في التغيير 

الثقافي.
والخا�شة  الحكومية  االإعالم  و�شائل  الور�شة اجتماع مع ممثلي  �شبق هذه  هذا وقد 
اآليات  التنمية وو�شع  اأجل  ال�شراكة من  والمنظمات االأهلية والجهات الحكومية لتعزيز 

للتعاون الم�شتقبلي. 
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الباحثون  

ب�شمة ق�شماني: 
باري�س.  جامعة  في  الدولية  العالقات  واأ�شتاذة  ال�شيا�شية،  العلوم  مجال  في  باحثة 
حا�شلة على درجة الدكتوراة من معهد العلوم ال�شيا�شية في باري�س. وكانت تجربتها العلمية 
الرئي�شية درا�شة المجتمعات العربية والعالقات اال�شتراتيجية لل�شرق االأو�شط وال�شراعات 
االإقليمية، اإ�شافة اإلى الق�شية الفل�شطينية. لديها تجربة وا�شعة في مجال تحليل ال�شيا�شات 
والم�شورة فيها، من خالل عملها في منظمات دولية، اأواًل، في المعهد الفرن�شي للعالقات 
والمركز   ،)Collège de France( فران�س  دو  كوليج  في  بعد  وفيما   ،)IFRI( الدولية 
الوطني للبحوث العلمية )CNRS( ومركز الدرا�شات والعالقات الدولية )CERI(. اأم�شت 
�شبع �شنوات في القاهرة رئي�شة لبرنامج التعاون الدولي في موؤ�ش�شة فورد ـــ مكتب ال�شرق 
المجتمع  ومنظمات  العربية  البحوث  مراكز  دعم  الرئي�شي  ن�شاطها  كان  حيث  االأو�شط. 
المدني. في عام 2005 اأ�ش�شت مبادرة االإ�شالح العربي، وهي مجموعة من مراكز االأبحاث 
العربية تن�شط في حقل االأبحاث حول االإ�شالح والتحول الديمقراطي في العالم العربي. في 
اآب 2011 �شاركت ب�شمة ق�شماني في تاأ�شي�س المجل�س الوطني ال�شوري واأ�شبحت ع�شو في 
المكتب التنفيذي، ورئي�شة مكتب العالقات الخارجية. ا�شتقالت من المجل�س في اآب 2012.

ح�شان عبا�س: 
�شهادة  على   1992 عام  مدار�شها. ح�شل  في  ودر�س  في م�شياف  ولد  وناقد.  باحث 
�شورية  اإلى  وعاد  فرن�شا  في  الجديدة  ال�شوربون  جامعة  من  االأدبي  النقد  في  الدكتوراة 
تحت  دوريًا  ثقافيًا  ن�شاطًا  المعهد  في  اأطلق  االأدنى.  لل�شرق  الفرن�شي  المعهد  في  اأ�شتاذًا 
 )2006 )حتى  عامًا  ع�شر  اأربعة  الن�شاط  هذا  ا�شتمر  وقد  الثقافي  الجمعة  منتدى  ا�شم 
النوادي  اأدار  عددًا من  الن�شاط  اأربعمئة فعالية. وبموازاة هذا  م خاللها ما يزيد عن  ُقدِّ
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مجاالت  في  العاملة  المدنية  الجمعيات  من  عدد  واإدارة  تاأ�شي�س  في  و�شاهم  ال�شينمائية، 
الثقافة والمواطنة وحقوق االإن�شان، وهو االآن رئي�س الرابطة ال�شورية للمواطنة.  اإ�شافة اإلى 
اأعوام في المعهد العالي للفنون  عمله كاأ�شتاذ وباحث في المعهد الفرن�شي، دّر�س لع�شرة 
الم�شرحية، ودعي كمحا�شر في عدد من الجامعات والمعاهد العربية واالأوروبية. له العديد 
من الدرا�شات المن�شورة في كتب جماعية )15 كتابًا(، وفي مجالت علمية محكمة، واأ�شدر 
اأربعة كتب منها: »دليل المواطنة« باال�شتراك مع الفنان اأحمد معال، واآخرها »�شورية، روؤية 
من ال�شماء« باال�شتراك مع الم�شّور ه�شام زعويط. كما ترجم عددًا من الدرا�شات الفكرية 
و»المفكرون  فيريليو،  بول  الفرن�شي  للفيل�شوف  االإب�شار«  »ماكينة  وكتابي:  الفرن�شية،  عن 
الجدد في االإ�شالم« للباحث ر�شيد بن زين. �شارك في الكثير من الموؤتمرات العلمية الدولية 

حول ق�شايا المواطنة والثقافة والتبادل الثقافي في الف�شاء االأورومتو�شطي.

�شالم كواكبي:
نائب المدير، ومدير االأبحاث في مبادرة االإ�شالح العربي. وهو اأي�شًا رئي�س مبادرة »من 
 ،)CIDOB( اأجل �شورية جديدة«، وباحث م�شارك في مركز بر�شلونة لل�شوؤون الخارجية
 .)MCA( المتو�شط البحر  ومواطني  مواطنات  لمجل�س  اال�شت�شاري  المجل�س  في  وع�شو 
يدّر�س مادة التنمية والهجرة في برنامج الماج�شتير في جامعة باري�س، وكان مدير المعهد 
العديد من  ن�شر   .2006 2000 حتى  االأدنى )Ifpo( في حلب، من عام  لل�شرق  الفرن�شي 
الفرن�شية،  االإنجليزية،  بالعربية،  كتب  في  المتخ�ش�شة  والمقاالت  العلمية،  المقاالت 
االإ�شبانية واالألمانية. اإ�شافة اإلى تحريره كتاب »االإ�شالح الديني وم�شائره في المجتمعات 

العربية« ال�شادر عن المعهد الفرن�شي لل�شرق االأدنى، 2003. 

فا�شل الكواكبي: 
حا�شل على دبلوم درا�شات عليا في االإخراج ال�شينمائي، وعلى درجة الماج�شتير في 
ال�شينما  عن  كتابات  عدة  له  اأوكرانيا.  كييف،  في  الفنون  معهد  من  الفني،  البحث  علم 

ال�شورية والفن. كما اأنه �شارك في اإخراج ثالثة اأفالم �شينمائية طويلة. 

فوؤاد محمد فوؤاد: 
المركز  في  باحثًا  عمل  �شاعرًا.  كونه  اإلى  اإ�شافة  العامة،  ال�شحة  في  وباحث  طبيب 
في  زائر  كزميل  حاليًا  يعمل  حلب.  في  التدخين،  واأبحاث  ال�شحية  للدرا�شات  ال�شوري 
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للهيئة  الم�شترك  التقرير  في  �شاهم  بيروت.  االأمريكية،  الجامعة  في  الطبية،  العلوم  كلية 
ال�شورية ل�شوؤون االأ�شرة، و�شندوق االأمم المتحدة لل�شكان )2009(. تقرير برنامج االأمم 
المتحدة االإنمائي )2010(، كما اأنه ين�شر بع�س االأبحاث في المجالت الطبية االأكاديمية. 

لورا رويز دي اإلفيرا: 
مدريد  وجامعة   EHESS من  ال�شيا�شية  العلوم  في  الدكتوراة  درجة  على  حا�شلة 
الم�شتقلة Universidad Autonoma de Madrid, 2013. تتركز اهتماماتها البحثية 
في ق�شايا المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية، و�شيا�شات الرفاه )ال�شوؤون االجتماعية( 
في �شورية والبلدان العربية. ن�شرت العديد من المقاالت، من بينها: »الت�شنيف على محك 
الجمعيات الحقيقية: لي�شت »علمانية« وال تنموية، لي�شت طائفية تمامًا وال خيرية: درا�شة 
لو�شع جمعية »اأر�س الب�شر«، مجلة A Contrario، n° 18، 2012«، »م�شتقبل اال�شتبداد 
في �شورية: المجتمع المدني، العمل المدني والعقد االجتماعي من خالل درا�شة الجمعيات 
الخيرية، المجلة االإ�شبانية للعلوم ال�شيا�شية عدد 27 عام 2011«، »الدولة ال�شورية في ظل 
ب�شار االأ�شد على محك المنظمات غير الحكومية، مجلة م�شرق مغرب، عدد 203، 2010«. 
قامت مع Tina Zintly بتاأليف: »المجتمع المدني والدولة في �شورية: اال�شتعانة بالم�شادر 
من  العديد  على  حازت   .Lynne Rienner، 2012 االجتماعية«،  والم�شوؤولية  الخارجية 
الموؤ�ش�شة  من  الجدد  للباحثين  االأولى  الجائزة  وب�شمنها:  والجوائز،  الدرا�شية  المنح 

االإ�شبانية للدرا�شات العربية.

محمد الدبيات: 
وكان   .2013 منذ   ،)Ifpo( االأدنى  لل�شرق  الفرن�شي  المعهد  في  م�شارك  باحث 
2012. يعمل م�شت�شارًا في حقل الدرا�شات  1993 وحتى  باحثًا في المعهد نف�شه من عام 
 ،1994 منذ  م�شارك  باحث  �شلمية.  في  خان  االآغا  موؤ�ش�شة  في  واالقت�شادية  االجتماعية 
المتو�شط  البحث حول  في مجموعة  الثانية  ليون  في جامعة  المتو�شطي  الم�شرق  بيت  في 
وال�شرق االأدنى GREMMO، في ليون، فرن�شا. حا�شل على درجة الدكتوراة من جامعة 
تاأليفهما: »ا�شتراتيجيات  اآخر كتابين �شارك في  François Rabelais، في تور، فرن�شا. 
الح�شول على المياه، والمجتمع في ال�شرق االأدنى منذ القديم« 2009، وكتاب »�شورية في 
الحا�شر، تاأمالت في المجتمع« 2006. وهو رئي�س جمعية اأ�شدقاء �شلمية منذ تاأ�شي�شها في 

عام 2006، وكان قبلها رئي�س فرع جمعية العاديات في �شلمية )2005-2002(. 
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نوال يازجي: 
باحثة ونا�شطة في مجال حقوق المراأة والجندر منذ 1970. �شاركت في تاأ�شي�س رابطة 
الن�شاء ال�شوريات، وهي رئي�شة مجل�س االإدارة فيها. ع�شو مجل�س اإدارة في »منتدى الحوار 
وق�شايا حقوق  المجتمعية،  الق�شايا  االأ�شا�شي على  وتركيزها  اهتمامها  ين�شب  الوطني«. 
االإن�شان، و�شيداو، والجندر، والمجتمع المدني. قدمت العديد من الم�شاهمات عن: حركات 
ال�شوريات،  الن�شاء  اأولويات حركات  وعقباتها،  الديمقراطية  وحاجات  ال�شوريات،  الن�شاء 
الن�شاء وحقوق االأطفال، التمييز الجندري، الوعي الجندري، الم�شاركة ال�شيا�شية للمراأة، 
المراأة وو�شائل االإعالم، المراأة والمجتمع المدني والتنمية، العنف �شد الن�شاء )االأ�شري، 

المجتمعي والت�شريعي(.

وائل �شواح: 
البحثية  االأوراق  اأّلف عددًا من  المدني في �شورية،  باحث �شوري في ق�شايا المجتمع 
�شارك  العربية.  باللغة  الكتب  من  عدد  تاأليف  في  و�شارك  واالإنجليزية،  العربية  باللغتين 
 .2012 بلجيكا  الثالث،  القارات  االأولي«، مركز  التقييم  العربي:  »الربيع  كتاب  تاأليف  في 
االأو�شط  ال�شرق  في  )الت�شريعية(  القانونية  للدرا�شات  ال�شنوي  الموؤتمر  في  ع�شوًا  كان 
وحرية  لالإعالم  ال�شوري  المركز  في  موؤ�ش�س  ع�شو   ،)MELSS, Yale University(
في  محرر  باري�س،  في  العرب  العقالنيين  لرابطة  موؤ�ش�س  ع�شو  اأنه  كما  دم�شق.  التعبير، 
موقع االأوان االإلكتروني للدرا�شات العلمانية، �شارك في تاأليف كتاب »العلمانية في الم�شرق 
العربي«، و»حكاية ا�شمها �شورية«، كما اأنه كاتب عمود منتظم في �شحيفة الحياة، لندن. 
وهو مدير م�شروع في مركز العدالة والم�شاءلة في �شورية )SJAC(، باحث وم�شت�شار في 
واالإنجليزية  العربية  باللغتين  البحثية  االأوراق  ع�شرات  كتب  للمواطنة،  ال�شورية  الرابطة 
للموؤ�ش�شات الدولية واالإقليمية، باالإ�شافة اإلى اأنه عمل كمحلل �شيا�شي في ال�شفارة االأمريكية 

في دم�شق. 

يحيى الأو�س: 
�شحفي ونا�شط في المجتمع المدني. رئي�س تحرير موقع »الثرى« االإلكتروني، له مقال 
اأ�شبوعي عن: المنح الدرا�شية والكتابات عن المراأة، والمجتمع المدني في �شورية، كما له 

م�شاهمات منتظمة في �شحيفتي الحياة والقد�س العربي. وهو �شجين راأي �شابق.



171 

اآ�شيا يمكن  من�شورات البرنامج المعرفي للمجتمع المدني في غرب  المزيد من 
معاينتها على الموقع:  

www.hivos.net/Hivos-Knowledge-Programme/Themes/Civil-Society-
in-West-Asia/Publications

من�شورات باللغة العربية:

اأوراق عمل:
منظمة هيفو�س/  منظمة فريدا/ منتدى البدائل العربي للدرا�شات

درو�س  اأي  و�شلوفاكيا:  ت�شيكيا  في  الديمقراطي  التحول  لعمليات  االأجنبي  التمويل 
للعالم العربي؟ ، لوت�شيا نا�شلوفا، 2013.

التمويل االأجنبي للمجتمع المدني في م�شر بعد ثورة 25 يناير: »الواقع والتحديات 
والمعايير«، محمد االأغاتي ومجموعة من الباحثين، 2013.

منظمة هيفو�س/ معلومة
لجان التن�شيق المحلية في �شوريا: حرية، كرامة، م�شاواة، عامر اأبو حامد، تموز/ 

يوليو 2013.
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