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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 

 التوقعات، كل تخطى سوريا في شعبيا مطلبا اصبحت الديمقراطية ان القول  مبالغة ليس

 تيال القمعحالة    هذا املطلب عزز  وقد والطوائف، الاجتماعية، شرائحال كل واجتاز

كبيرة من  قطاعات تصميموكذلك  ،البالغة الفظاعة والوحشية السوري، النظام ايمارسه

. ومخاطر مخاض من سوريا تعيشه ملا خالص خشبة اعتبار الديمقراطية  على شعبال

 ومشاكل تعريف، مشكلة ذاته، بالوقت تواجه، مطلوبة هي ما بقدر الديمقراطية هذه

 .الخارجية والقوى  باملصالح والارتباطات الداخلي، التطبيق مجاالت في اخرى 

 في الديمقراطية مفهوم سبر  ،امكن ما بقدر ، تحاول  ،الحقا ستطور  التي ،الورقة هذه

وعالقة ذلك بالعامل   ،عنه الناجمة الداخلية املشكالتالقاء الضوء على و  السوري، الواقع

 العمل تفيد قد التي التوصيات بعض ، الى صياغةتيسر حسبما التوصل،و  الخارجي، 

 .السورية السياسية الحياة في وتعززه الديمقراطي

 

 واشكاليته الديمقراطي التعريف

 العامة فيها بما الجميع ويدركها الفهم سهلة السياس ي املجال في كمفهوم الديمقراطية إن

  الاداة وانها بنفسه، الشعب حكم انها وهي بسيط تعريف على تنطوي  لكونها الناس، من

 والفلسفي النظري  التوصيف في بعيدا نذهب ال ولكي. طموحاته تحقق التي الوحيدة

 تسطيح على ينطوي  صحته، رغم الفهم، هذا بأن التنويه من بد ال الديمقراطي، للمفهوم

 عن حقيقي تعبير إال هو ما بنفسه الشعب حكم إن. الديمقراطية لنظرية وخطير، واضح،

 ممارسة حق ويقتصر ،آالف بضعة عدده يتجاوز  ال الشعب كان التي اليونانية الفترة

 واصحاب العبيد من طبقات منه وتستثنى ،النبالء من معينة طبقات على الديمقراطية

 سهلة كانت املجتمع هذا في فالديمقراطية. اليوناني املجتمع في املواطنين من وغيرهم املهن

 معرفة وعلى حاجاتهم، مع مباشر تماس على كانوا الناس ألن البسيط، بمفهومها التطبيق

 رائحبالش قوية صلة على الحاكمة الطبقة كانت .مجتمعهم ويحتاجه يريدون  بما يةقو 
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 القول  يمكن املجتمع هذا في. لرغباتها وتستجيب حاجاتها تتفهم السياسية، بالحياة املعنية

 .لنفسه الشعب حكم بالفعل تعني كانت الديمقراطية ان

 املمكن من يعد لم التاريخي، تطورها ومع السياسية الحياة تعقد مع الديمقراطية، إن

 فالديمقراطية. اريخيالت التطور  عبر املكتسب بمفهومها وال اليوناني، بمفهومها تطبيقها

 تحمل نظرية تماما، ذلك عكس على بل لاليديولوجية، نابذة بحتة تنظيمية آلية ليست

 الشعب نرى  ان عجب وال. شتى امم ونسختها الغربي الواقع في تشكلت وقيم مفاهيم

 ومن الاستبداد، من لتحريرهم اساسية، كقيمة بالحرية، يطالبون  بمتظاهريه السوري

 يطالب لم الشعب هذا. الزمن من عقود ألربعة بهم استبدت التي الخوف ظاهرة

 شعار فيها يرتفع لم التي املظاهرات، خالل من عليه نحكم ان اردنا إذا بالديمقراطية،

 الحرية بين ما وشتان بالحرية؛ املناداة هو املتظاهرون حمله ما كل بل للديمقراطية، واحد

 تختلف قيمي ومفهوم كنمط الديمقراطية وبين البشر، حقيقة في متجذر انساني، كمفهوم

  .لشعب شعب ومن ملجتمع مجتمع من اهميته

  من جاءت بها املطالبة الن السوري، الواقع في الديمقراطية اشكالية تقع بالضبط هنا

 وبالذات فكر، ورجال سياسيين، من املعنيين على لذلكو  املعارضة،  السياسية النخب

 تسمتيه مكني ما بين الارتباط فك ويحاولون  ذلك يعوا ان السوري الوطني املجلس

 .الواقعية والديمقراطية ،املتصورة الديمقراطية

 

 الواقعية والديمقراطية املتصورة الديمقراطية

 تحكم، ان الاكثرية حق من ان قاعدة على مؤسس وقيمي نظري  كمفهوم الديمقراطية إن

 فيها تطورت التي املجتمعات في فيه ضير ال املفهوم هذا. تعارض ان ليةالاق حق ومن

 في تطبيقها سهال ليس لكن ومبادئها، قيمها وفق تطبقها ان واستطاعت الديمقراطية،

 عليها تعترض الاكثري  بمفهومها فالديمقراطية. وعرقيا دينيا املتنوع السوري، الواقع

 حقوقهم على وتفتئت السياسية، الحياة في ستهمشهم تصورهم حسب ألنها الاقليات

 الاكثرية: الديمقراطي املفهوم في شرخ ثمة ان القول  يمكن بالضبط هنا. املدنية

الحاملة  الواقعي بتصورها والاقلية ، عقديةالحاملة لقيم ومبادئ  املتصورة بديمقراطيتها

  تعتبرها ضرورية من اجل ضمان الحماية لها من الاكثرية.ملبادئ وقيم 
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 تكون  وقد الاكثرية، من مقبولة حلوال بالضرورة ليست لكنها الحالة لتلك كثيرة حلول  ثمة

 يصاغ ان الحلول  تلك من ؛الديمقراطي املفهومصلب   مع متضاربة الحلول  تلك بالذات

 قد والامتيازات الحقوق  هذه. وامتيازات حقوقا وتمنحهم الاقليات، تحابي بطريقة الدستور 

 تطبيق عدم اشتراط مثل الديمقراطية، النظرية على واستثناءات شروط شكل على تكون 

 يفهم املصطلح هذا) التطرف مظاهر مواجهة في والتشدد ابية،الايج واملساواة الشريعة،

 وتتهم، لالكثرية تأمن ان يمكنها ال فاالقليات. شابه وما ،(الاسالمي التطرف يعني انه على

 تلك تخش ى اخرى  بعبارة. الديمقراطي التوجه في صادقة غير بأنها اسالمية اطرافا دائما

 ياملاركس  للمفهوم الاسالمية الحركات استخدام من اخرى   ليبرالية فئات ومعها الاقليات

 هذا. البروليتاريا  سيطرة اجل من وبتأني خطوة خطوة البرجوازية تفكيك الى يدعو الذي

 .الليبراليون  معها يخشاه وما الاقليات تخشاه ما

 ئاتف بثالث اختصارها بإبتسار وإن يمكن، لكن الشعب، من متعددة شرائح توجد باملقابل

 والنخبة الاسالمية، والنخبة الناس، من البسيطة الاكثرية هم،و  الاكثرية من همكل

 السوري النظام عليه ويلعب موجود، هو بل متخيال ليس السوري، الواقع هذا. الليبرالية

 على كبيرا تحديا يفرض فإنه وبالتالي تداعياته، من( الغربي) الخارجي العالم ويتخوف يوميا،

 تقنع فكرية مضامين لها عملية بخطوات مواجهته عليها يجب التي السياسية النخب

  (.البسيطة الاكثرية)  الجماهير

 قبولهم جهارا واعلنوا مدنية، دولة قيام الى الداعي ببرنامجهم املسلمين الاخوان تقدم لقد

 يبقى لكن. السوري للواقع واملنطقي املقبول  الخيار هو واعتبروه الديمقراطي، باملسار

 الشريعة ان ويعتبر اسالمية، اسس على قائما يزال ال اسالمي لتنظيم يمكن كيف: السؤال

 الاحمال تلك من فجأة نفسه يجرد ان للبشرية، خالص هو الاسالم وان التطبيق، واجبة

 يقدم ان دون  من وبالديمقراطية، املدنية، بالدولة قلم بجرة ويقبل الثقيلة، الايديولوجية

 على املتعذر من إنه. الايديولوجي بنائه في بل الحكم ادارة في لطروحاته ال شاملة مراجعة

 ومناهجا  افكارا الفكرية منظومته في يحمل يزال ال انه طاملا الاخرين يقنع ان تنظيم اي

 الدولة إلدارة ايديولوجي كأطار إنما اجرائية كعملية ال الديمقراطية النظرية مع تتعارض

 انظمة مارستها وقد اجرائية، كعملية الديمقراطية تمارس ان املمكن من. الناس ومعاش

 بقيم بتمسكه ميزيت واقع في ايديولوجي هومكمف تمارس ان الصعب من ولكن كثيرة،
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 ان الثورة قبل يكفي بل السوري الواقع في التدين قياس الصعب من وليس .اسالمية

 والشعارات الثورية، والتجمعات الاناشيد، في الثورة وبعد الحجاب، ظاهرة الباحث يرصد

 بل مسبة ليس السوري الشعب تدين على التشديد هذا. نهار ليل السوريون  بها ينادي التي

 ال قد رؤى تطبيق اجل من عليه القفز عدم يجبو  به، الاعتراف يجب لواقع توصيف انه

 السابق الواقع عن يختلف ال واقعا املحصلة وتكون  وقيمها؛ الناس مشاعر مع تتطابق

 .عاما اربعين مدى على والنار بالحديد رؤيته فرض الذي

 ألنها الديمقراطي تصورها في اشكالية هالدي التي الليبرالية النخبة توجد آلاخر الطرف على

 ايديولوجيتها الاخرى  هي تراجع ان دون  من تطبيقه من بد الانه و  املثالي، الحل انه تعتقد

 غير شعار هذا لكن الحكم، هم الناس ليكن قائل يقول  وقد. الناس لدى قبولها ومدى

 دستورية وقيود مواصفات الاقليات، شان شأنها تشترط، النخبة تلك ألن ومضلل، عملي

 الاسدي النظام مؤسسات ازاحة تريد الليبرالية فالنخب .املستقبل وتأسر الجماهير لتقيد

 الانسب هي تعتقد كما ألنها الليبرالي، الفكر من مستقاة اخرى، بمؤسسات واستبداله

 ما ان ترى  ألنها الطريق هذا في السير على الناس تجبر فإنها وبهذا. الناس ارادة عن للتعبير

 النخب تلك وكأن. السوري للشعب والازدهار الخير ويحمل والانسب، الافضل هو تحمله

. الوسيلة تبرر الغاية ان مبدأ على ديمقراطي، غير بعمل الديمقراطية تعزز  هذا بمنطقها

ي حقيقي، فكر مجرب، وقادر وتحاول تلك النخب ان توهم نفسها بأنها حاملة لفكر تنوير 

على النهوض باالمة. وهذه النخب سبق لها وان طبقت نماذج في املاض ي على شعوب العالم 

 العربي، سرعان ما تحولت الى ادوات لتثبيت القمع والاستبداد. 

وبالنظر الى فكر تلك النخبة فإنها تحاول احيانا التعايش مع ظاهرة التدين من خالل 

للجماهير املتدينة، واحيانا اخرى ترفض مبدأ التعايش وتصر على مبدأ تنازالت بسيطة 

القطيعة مع ظاهرة  التدين وتعتبرها عامال مهدما لوحدة الامة، وعنصرا مهددا للمبدأ 

 الديمقراطي.

 ايضا نحمال فإنهما ي السوري الواقع في في الجانب العرقي والديني وعالقتهما بالديمقراطية

 الديمقراطية ان فاالعراق والطوائف التي يتكون منها املجتمع السوري ترى شتى.  مخاطر

فاالكراد الذين يشكلون نسبة ال بأس بها يرون انهم . ذاتها، تحقق بأن الاخرى  هي لها تسمح

تقدمها الديمقراطية الحصول على الاستقالل  متنوعة حكم اشكال خالل منقادرون 
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، برملان حيث لكل منهما بريطانيا فيالذاتي تماما مثلما نجحت اسكتلندا ومقاطعة ويلز 

ذلك وليس  ا ما قرر الاسكتلنديون ولربما تمكنت اسكتلندا من الانفصال عن بريطانيا إذ

 ثالث الى وتحولها بريطانيا تفكك الىذلك في حال تحققه  ؤديبالطبع سي البريطانيين ككل.

 حكما يريدون  وال السلطة، مركزية من يخشون ( الكردية الاحزاب معظم) الاكراد إن. دول 

 كيانهم صياغة في الحرية لهما يكون  ان في حقهم على ويصرون بوجودهم، يعترف ال

يصرون على ذلك واملعتدلون جدا منهم   الاكراد الليبراليين وحتى. العراق في كأخوانهم

 الباسط عبديشككون دائما في نوايا املعارضة السورية، وعندما اختير املعارض الكردي 

  .لكنهم بقوا على مواقفهم املشككة رحبوا به الوطني للمجلس رئيسا سيدا

 وتراثهم، بلغتهم، عترافالا  على تقوم التي( ايضا الديمقراطية)  رؤيتهم لهم الاكرادإن 

 املطالب هذه. التام الاستقالل ربما وبعدها الذاتي، الاستقالل ثم ومن بالالمركزية، وحقهم

 بها؛ يعترف ان إال للديمقراطي يمكن وال الديمقراطية مضامين من ألنها نكرانها يمكن ال

 النظم وبتلك املسارات بتلك تؤمن التي الديمقراطية الاكثرية ايجاد في تكمن املشكلة لكن

فالواقع السوري لم يرق بعد الى مستوى التطور الشعبي في بريطانيا، بل  .املؤدلجة الفكرية

ال يزال في مراحله الاولى، ولربما كان اصعب عليه وهو يواجه نظام استبدادي ان يقبل 

 ي عن وحدة اراضيه تحت اية شعارات ديمقراطية.بالتخل

 هو( الاسالم)  دينها ان تعتقد التي الشعب من البسيطة الاكثرية توجد الفئتين تلك مقابل

 انهم الى دوما همهتنب عقيدة على نشأوا فاملسلمون . جمعا للبشرية بل لها فقط ليس الحل

 واستبدالها عنها التخلي وان الاسالم، امانة محملون  وانهم للبشرية، الحقة الهداية

 جربت انها الاكثرية تلك لدى القناعة تلك يعزز  ومما. تصوره يمكن ال اخرى  بايديولوجية

 ومنها الديمقراطي منها الحكم من متعددة نماذج الوطني الاستقالل منذ طويلة سنين على

 والازدهار الحرية في امالها تحقق منها اي يد على تر ولم الطائفي، واخيرا الاشتراكي،

 وانه تكوينها من اساس ي جزء الاسالم بان الاكثرية تلك قناعة يرفد الفشل هذا. والتقدم

 شيوع مدى السورية الثورة لواقع املطالع ويرى . ذاته عن للتعبير فرصة يعطى ان يجب

 نا إالإل لنا ليس املنادية الاصوات تلك سماع ويمكنه دينية، بايديولوجية املغطاة التضحية

 لجالوذة نهبا ها وتركت عنها تخلت الارض شعوب كل ان الاكثرية تلك اقتنعت لقد ؛هللا
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 عند الايمان هذا عن التخلي يمكنها ال وبالتالي ايمانها، إال لها يبق ولم السوري، النظام

 . النظام بسقوط املتمثل النصر حلول 

 النابعة الفكرية قناعاتها وفق العيش في تتجسد الاكثرية لتلك املتصورة لديمقراطيةإن ا

 اسم تحت آخر فكرا عليها يفرض ان ال عليه، تربت الذي والفكر املعاش، واقعها من

 ثمة ان نرى  والواقعي املتصور  الديمقراطي النموذج في وبالتدقيق .الواقعية الديمقراطية

 قد بل متخيال ليس العراك وهذا. السوري الواقع اطياف بين لعراك يتحول  وقد تشابك

 في تطبيقها الواجب للديمقراطية ورؤيته الدولي، الواقع الى نظرنا ما إذا حقيقة يصبح

 .سوريا

 

 

 السورية الازمة في لها الخارجية الدول  ومفهوم الديمقراطية

 التي الخارجية الاطراف بين اختالف ايضا يقابله الداخل اطراف بين الاختالف ان شك ال

وبداعي الاختصار يمكن تقسيم تلك الاطراف الى ثالث  .السورية باالزمة وعالقة مصالح لها

فئات: املمانعة للتحول الديمقراطي وهي روسيا وايران والعراق والصين، والدول الغربية 

بالذات الاتحاد الاوروبي والواليات املتحدة، والدول العربية بشقيها مجموعة دول مجلس 

 ين في وجهات نظرها.التعاون الخليجي، وبقية الدول العربية رغم التبا

 الدول املمانعة للتحول الديمقراطي

إن الدول املمانعة تجمعها سمة غالبة وهي انها ال تطبق الديمقراطية بمفهومها الغربي، بل 

تستعير بعض الياتها، وسماتها، من اجل اضفاء الشرعية على انظمتها ولكن ضمن عناوين 

بصلة. واملراقب لسلوكيات تلك الدول يجد انها كبيرة ال تمت احيانا للمفهوم الديمقراطي 

تلتقي على رافد مهم في الازمة السورية يتمثل برفض التداول للسلطة. هذا الرفض ليس 

رفضا مباشرا، وحاسما، بل هو رفض مقنع بشعارات كثيرة، تحاول اقناع املواطن في كل 

مرة دبرها الغرب من هذه الدول بأن ما يجري في سوريا ليس قضية حرية، بل هو مؤا

 الراسمالي من اجل توسيع رقعة هيمنته على منطقة جغرافية بالغة الخطورة.

ويمكن في الازمة السورية رؤية تباين في مواقف تلك الدول فايران، على سبيل املثال، تعتبر 

ان سقوط النظام السوري هو سقوط لنظرية التوسع الخارجي، وتهاوي النموذج الايراني 
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ذي يعتقد املبشرون به بان منطقة الشرق الاوسط مؤهلة لتبنيه تحت شعارات الثوري، ال

مكافحة الامبريالية، والصهيونية، واسترجاع فلسطين وغيرها من العناوين. كما تخش ى ايران 

ضع الداخلي، بالوقت ذاته من ان سقوط النظام السوري سيكون له امتدادات على الو 

 ان واجه انتفاضة شعبية قمها بالقوة. واهتزاز سيطرة النظام الذي سبق و 

غربي تتبنى ايران مفهوما معاكسا للديمقراطية يقوم على رفض النموذج الديمقراطي ال

معاديا لثقافة البالد، وال يصلح لشعبها؛ وهي ترى ان  بإطاره الفكري والقيمي، واعتباره

ل من الديمقراطية سوى نظرية الفقيه اكثر قبوال لدى فئات الشعب الايراني، وانها ال تقب

آليات تطبقها في مجال قياس رغبة الرأي العام، مثل انتخابات برملانية ) مع بعض القيود( 

وانتخابات رئاسية. وترغب ايران بأن يبقى النظام السوري، ببنيته العسكرية واملخابراتية، 

يمقراطية وبعض وال تمانع من تغيرات غير بنيوية فيه، وتقبل الاستمرار بتطبيق اليات الد

مظاهرها غير الجوهرية. وهذا الرفض للديمقراطية ينبع من حرص ايراني على الاحتفاظ 

بمكاسبها ملعرفتها التامة ان الشعب السوري، إن تسنى له، التعبير عن رأيه بحرية سيرفض 

 القائمة حاليا مع النظام في دمشق. والصيغ وفق النماذج والاليات مع الايران  التعاون 

سيا هي الاخرى ترفض التطبيق الديمقراطي من منطلقات خارجية وداخلية. فالرئيس رو 

بوتين هو باالساس منتج مخابراتي، وصل للسلطة عبر احياء ما يسمى بالشراكة بين رجال 

املال الفاسدين، ورجال املخابرات. وقد تمكن بفضل تلك الشراكة من التحايل على 

الد، تحت شعار ديمقراطي خادع. ولم يتردد هذا الرئيس الدستور والعودة مجددا لحكم الب

من اجل في فترة رئاسته الاولى من تدمير الشيشان وشن حملة وحشية بحق املعارضين 

تثبيت نفوذه، ودعائم حكمه وبالتالي فإنه لن يجد غصاصة فيما يحدث في سوريا من قمع 

 وقتل وتنكيل.

حتما الى ازاحة روسيا من اخر موقع لها في ويعتقد بوتين بأن التغيير في سوريا سيؤدي 

من وراء  وحيدالشرق الاوسط، بعد خسارتها ليبيا في شمال افريقيا، وسيكون الرابح ال

من جهة اوروبا  ةمطوق اؤها الغربيون؛ وبما انه يشعر ان روسيااليات املتحدة وحلفالو  ذلك

انه ال بد له من  سابقا، فأنه يرى مية السوفياتيه جمهوريات الاسال ال من ةالشرقية، ومهدد

له في منطقة الشرق الاوسط الاستراتيجية. ة حازمة للحفاظ على اخر موقع الوقوف وقف

ويبرر بوتين موقفه الرافض لتغيير النظام بأنه يريد للشعب السوري ان يقرر مصيره من 
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ارة اخرى، دون تدخل خارجي، وان الحل هو بالحوار مع النظام حول مستقبل البالد. بعب

 في سوريا يريد بوتين ان يكرر النموذج السوفياتي الديمقراطي بأن يبقى في السلطة

مستبد، يجمع بيديه السلطة، ويضفي على اعماله صبغة الشرعية من خالل استخدام 

ويعتمد بوتين في تبريره على ان ما يجري في سوريا هو مؤامرة،  اليات الديمقراطية فقط.

مي هو الذي يقف وراء ما يجري من فظاعع؛ وبذلك يقول لشعبه في وان الارهاب الاسال 

الداخل الروس ي ان سقوط الاسد هو انتصار لالرهاب الاسالمي، وبالتالي سيحمل ذلك 

تهديدا خطيرا ألمن روسيا املحاطة بجمهوريات اسالمية ال تكن شعوبها محبة وال احتراما 

 لقيصر الكرملين.

بالشدة املعروفة في البلدين السابقين إال انها هي الاخرى اما الصين فإن موقفها ليس 

تخش ى من موجة الديمقراطية  وال سيما وانها هي الاخرى كانت ضحية انتفاضة شعبية 

ديمقراطية في الثمانينات كادت ان تطيح باملؤسسة الحاكمة. وتعرف الصين ان لها مصالح 

قتصادية كبرى، يهمها تصدير كبرى مع دول الشرق الاوسط، على اساس انها دولة ا

منتجاتها، والحصول على متطلباتها من الطاقة. وعلى عكس ايران وروسيا فإن الصين من 

موقع املصلحة البحتة لن تمانع في التحول الديمقراطي في سوريا، ألنها تعرف ان ذلك لن 

بقاء يجلب الكثير من الضرر عليها، وستبقى مصالحها الاقتصادية مضمونة، ولن يزيد 

النظام السوري من مكاسبها. لكن الصين في موقفها املعارض في سوريا تتخبى وراء املوقف 

الروس ي، وطاملا بقي الامر كذلك، ستبقى على الرفض، وستتخلى عن موقفها فور تخلي 

 الروس.

بناء على ذلك فإن الفريق املمانع للديمقراطية في سوريا ينطلق من مبررات داخلية 

؛ ولذلك فإن هذه ى في التحول خسارة كبرى له في املجالين الداخلي والخارجيوخارجية، وير 

الدول ستعمل ما بوسعها لتعزيز النظام السوري، وستتجه لدعم نوع معين من املعارضة 

السورية التي تعتبرها ديمقراطية ووطنية ألنها السبيل الوحيد لتحقيق استراتيجيتها في 

 سوريا.
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 املؤيدة للديمقراطية في سوريا الغربية الدول 

هذه الدول املكونة اساسا من الواليات املتحدة والاتحاد الاوروبي ال تمانع في ازاحة النظام  

السوري، والبدء بعملية ديمقراطية يكون فيها للشعب حق تقرير مصيره ولكن وفق اليات 

. هذه الدول تنطلق في وركائز مقبولة وال تتعارض مع الرؤية الغربية للمبدأ الديمقراطي

دعمها لعملية التغيير في سوريا من حسابات مادية وفكرية، ولن تتردد في سحب التأييد إذا 

ما شعرت ان الانتقال للسلطة في سوريا لن يكون وفق الاطر التي تراها مناسبة. ولربما 

ينطبق مع تحولت تلك الدول من موقع الداعم الى موقع املعارض للتغيير على اساس انه ال 

 املواصفات التي تؤمن بها، والتي ترى انها ضرورية لتحقيق الاستقرار والامن في سوريا.

املتابع لتصريحات املسؤولين في الاتحاد الاوروبي ) فرنسا وبريطانيا واملانيا( والواليات 

 املتحدة يدرك ان الديمقراطية التي تؤيدها تلك الدول هي الديمقراطية الغربية، القائمة

على املبادئ الاقتصادية الحرة، وعلى الافكار الليبرالية، والتي تتضمن بشكل خاص حماية 

محددة لالقليات واعترافا واضحا بالعرقيات.  وهذا التشديد على حق الاقليات ال يأتي من 

منطق الفرض بل من منطق مستلزمات الديمقراطية التي تؤمن بها تلك الدول، وتراها 

قوق الانسان. وتطالب تلك الدول املعارضة السورية، وبالذات املجلس جزءا اساسيا من ح

الوطني السوري بأن يضع برنامجا سياسيا تتفق عليه جميع الاطراف من اجل العبور الى 

سوريا املستقبل، وان يشتمل هذا البرنامج على كل متطلبات الحماية والحقوق لالقليات 

 والعرقيات.

كومة بهذا املسار وال يمكنها ان تغيره ألنها لم تكن تتوقع الربيع مح الغربية تبدو تلك الدول 

بالتالي اصبح فرضا عليها ان تلتزم بما تنادي به، وما نادى به اوباما في خطابه في العربي، و 

اسطنبول والقاهرة والذي دعا فيه الى الديمقراطية والانفتاح، والزم نفسه بدعم تطلعات 

املسلمين  الغرب وبالذات الواليات املتحدة ال تعادي صريح بأنلقول الالشعوب العربية، وا

انه مجرد خطاب، ولم يكن  يعرف اوباما . هذا الخطاب املنمق والجميل كان وال العرب

ينتظر ان يجد نفسه مضطرا الى ترجمته إلعتقاده ان الانظمة الاستبدادية باقية، وان كل 

  ساحيق إلخفاء وجهها الاستبدادي البشع.ما عليها القيام بعملية ترقيع ووضع بعض امل

جاء الربيع التونس ي، وبدا الغرب مترددا، وغير مصدق، لكنه تمالك نفسه، ومض ى مؤيدا 

النموذج الديمقراطي، وما يتضمنه من افكار  تؤيدللتغيير بعدما ضمن ان النخب القادمة 
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املسار الذي يراه ومثل ومبادئ.  وعندما جاء ربيع مصر، كان الغرب مستعدا إلتخاذ 

الافضل، وبالذات بعدما رأى املليونيات الجماهيرية تحتشد في الشوارع وامليادين. طالب 

التنحي، فورا وبال تأخير. وجاء ربيع ليبيا، ولم ذات الواليات املتحدة، مبارك بالغرب، وبال

ع ان رفض القذافي التحول الديمقراطي، واستطايتردد الغرب، بل استخدم القوة عندما 

في املصالح بعدما تعاون بأقص ى ما يمكن مع يضمن لنفسه تفوقا  اخالقيا، وتفوقا 

املجلس الانتقالي الليبي، وضمن، على الاقل في املبدأ، تنفيذ الاخير لالجندة الديمقراطية 

 بمفهومها الغربي.

سوريا عاد الغرب الى ارتباكه التونس ي الاول، فهو يريد التغيير، ولكنه في الوقت  الثورة في

نفسه، يريد ان يضمن نتائج التغيير وخاصة في بلد هام في معادلة الجغرافيا السياسية. 

نظام الاسد( بتعاون وامللتزمة قيادته )هذا البلد الواقع على خطوط تماس مع اسرائيل، 

ايران، واملستضيف للنفوذ الروس ي على الساحل السوري، يجعل من  استراتيجي ودفاعي مع

يريد الغرب  عملية التغيير عملية معقدة، في الحسابات الغربية، وفي الحسابات الاخالقية.

العالم تغير، ولم يعد  لنظام )الذي خدم الغرب بصدق( ألنبالفعل ان يتخلص من ا

تعاون معه يلحق اكبر ضرر بالغرب حتى ولو باالمكان قبول نظام مستبد لدرجة ان مجرد ال

كان يحقق مصالحه. بعبارة اخرى، لقد اصبح النظام السوري بحكم القاعدة الاقتصادية 

يجلب ضررا اكبر من نفعه، وال بد بالتالي من ايجاد البديل الذي يضمن الاستقرار، 

 ا. ويضمن النفوذ الغربي، وال يغير املعادلة الشرق الاوسطية تغيير جذري

ارتأى الغرب ان ينهج سياسة الدعم للشعب السوري، ولكن من دون الاعتراف باملجلس 

الوطني ممثال شرعيا له، وفضل ان يلعب على التناقضات، ويراهن على الوقت بإنتظار 

معطيات جديدة تحسم خياراته. فهو من جهة يؤيد الشعب السوري، لكن يضن عليه 

عارضة لكنه يرفض الاعتراف بها، ويدعو النظام بوسائل الدفاع عن نفسه، ويؤيد امل

السوري الى الرحيل لكنه ال يستخدم ترسانته من الاسلحة العسكرية والدبلوماسية 

لتحقيق ذلك. بعبارة اخرى، يحاول الغرب ان يعطي الجميع كل ما يطلبونه بانتظار ان 

كبيرة من الاكثرية تستوي الطبخة الداخلية السورية، وتخرج نخبة تتجتمع حولها شرائح 

والاقليات تكون قادرة على ادارة البالد في الفترة القادمة. لقد اصبح واضحا ما يريده 

الغرب لسوريا؛ يريد سوريا محكومة من نظام اقل استبدادا، له شكل ديمقراطي، تحفظ 
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فيه حقوق الاقليات، ولربما يخطط لسوريا نظام على شاكلة النظام العراقي او اللبناني 

حيث تكون املحاصصة والطائفية العنصر الاساس في تشكيل السلطة، وتحت مسمى ب

 الديمقراطية وحق الاعتراف باآلخر.

 

 الدول العربية وموقفها من الديمقراطية في سوريا

إن موقف الدول العربية من الثورة السورية والتحول الديمقراطي اقل ما يقال فيه انه ال 

بل توجد تبيات احيانا طفيفة واحيانا اخرى جوهرية بين  يتسم باملوقف املجمع عليه،

. ويبدو ان هذا التبيان يعود بالدرجة الاولى الى فقدان الساحة العربية خرى واحدة والا ال

وسعي كل دولة للنظر  الثقل املصري، وغياب الرؤية املستقبلية للوطن العربي ككل،

 ثورة السورية. ففي حين نجد موقفا خجوال للمصلحة الضيقة واحيانا غير الاخالقية ازاء ال

من جانب الاردن، وتخفيا وتراجعا من جانب الجزائر، ومراوغة من جانب لبنان، وتخاذال 

من جانب العراق، ودعما قويا للشعب السوري الثائر من قبل ليبيا، نرى الدول املتمثلة 

السوري وال تتردد في  بدول مجلس التعاون الخليجي تتخذ موقفا اكثر تشددا تجاه النظام

املطالبة برحيله، ال بل تدعو الى تسليح املعارضة السقاطه على عكس تونس التي نادى 

 رئيسها املرزوقي بأنه يعارض معارضة تامة تسليح املعارضة السورية للدفاع عن نفسها. 

الان  هنا يبدو دور مجلس التعاون الخليجي اكثر اهمية لسببين: اولهما ان تلك الدول تمثل

رحى العالم العربي بعد  تراجع مصر، وثانيا ألنها دول غير ديمقراطية باملفهوم الغربي ) 

) وإن بتفاوت( ان الديمقراطية املطالب بها عربيا ال دول مجلس التعاون للكلمة(. تعتقد 

تنسجم مع تقاليدها وال مع رؤيتها الدينية، بل تصر على ان نظامها املطبق يستجيب اكثر 

ات الناس، ويتماش ى مع املعتقد الديني. وترى تلك الدول سواء من منطلق ديني او لحاج

قبلي ان حكمها فيه الكثير من السمات املوجودة في الديمقراطية ويتفوق عليها بأنه صناعة 

محلية، اثبتت الاحداث منذ بدء الاستقالل وحتى الان نجاعته، وصموده ضد املوجات 

في السبعينيات. ويبدو ان تلك الدول محكومة لستينيات و الثورية في الخمسينيات وا

هما: ضرورة حفظ الامن والسالم في املنطقة لتوفير الازدهار تجاه سوريا بعنصرين سياستها 

 الاقتصادي الضروري لها، وثاينا الحفاظ على استمرارية الحكم التوارثي.
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ى ان النظام السوري بعدم ن فإن دول مجلس التعاون الخليجي تر يوبناء على هذين املعطي

قبوله النصائح، ورفضه الحل العربي عبر الجامعة العربية، وتصعيده العنف ضد شعبه، 

وتحالفه الوثيق مع ايران، اصبح يشكل خطرا على الامن والسالم في العالم العربي. هذا 

ل الخطر يحتم على تلك الدول ان تسعى لحصره والقضاء عليه، وال يتم ذلك إال من خال

ازاحة هذا النظام الذي لم يعد مقبوال لديها على الاطالق. كما ترى تلك الدول ان دعمها 

للشعب السوري ليس بالضرورة دعما للديمقراطية بل هو دعم للحرية وحق الشعب بأن 

يختار ما يريد. وتسعى تلك الدول، باملقابل، لصياغة تحالفات مع اطراف داخلية ترى انها 

بل سوريا، وترى انه من خالل هذا التعاون والدعم يمكنها ان تضمن قد تساهم في مستق

لها موطئ قدم في املعادلة السورية يسمح لها بأن تدفع بسوريا نحو عالقة اكثر تعاونا واقل 

 عداء مما هي عليه الان في ظل نظام الرئيس الاسد. 

قد تكون احدثت إن هذه الدول بالعمل مع املعارضة وباتخاذها موقف حازم من النظام 

توازنا مع ايران التي شعرت في السنوات العشر الاخيرة بنشوة الانتصار بعد سيطرتها على 

لبنان، واستفرادها بالعراق، وتغلغلها الى فلسطين عبر بوابة غزة، وزعزعتها مؤخرا ألمن 

 البحرين واملطالبة بضمه اليها.

 

 من الديمقراطية في سوريا تركيا واملوقف املتردد

كان الربيع العربي بمثابة صدمة غير متوقعة لتركيا التي جهدت خالل العشر سنوات الاخيرة 

على الترويج لسياسة خارجية قائمة على تسوية املشاكل مع دول املنطقة، وتوسيع التعامل 

التجاري وتوطيد الروابط الثقافية مع دول الجوار. هذه السياسية التي وضع اسسها وزير 

د احمد اوغلو وسماها سياسة تصفير املشاكل كانت ضحية الربيع العربي، الخارجية داو 

وتحولت دول الجوار الى سلسلة من املشاكل حتمت على صناع القرار في تركيا اعادة النظر 

 ستهم الخارجية  ازاء دول املنطقة.في سيا

بطء الشديد، تعاملت تركيا مع الربيع العربي في البداية بشيئ من الارتباك، والتردد، وال

ففضلت في البداية ان تنأى بنفسها، وتنتظر لتعرف ماذا سيسفر عنه هذا الربيع غير 

املتوقع، فكان موقفها في تونس، ال يختلف عن بقية الدول الغربية التي لم تكن تصدق ما 

يحصل. لكن القيادة التركية سرعان ما استعادت املبادرة، وغيرت املسار، فكان موقفها في 
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كثر حسما، وقوة، عندما دعت مبارك الى التنحي والاستماع الى صوت شعبه. لكن مصر ا

هذه الصحوة السياسية لم تصمد امام الثورة الليبية التي فاجأت تركيا واربكتها إلرتباطها 

بمصالح تجارية كبرى مع النظام الليبي، فكان خيارها املواءمة بين مبادئها ومصالحها 

الوقوف في الوسط، وحاولت ان تلعب دور الوسيط، لكنها عادت  التجارية، فاعتمدت خيار 

وغيرت موقفها عندما تبين لها ان الثورة متجذرة، وان الغرب عازم على ازاحة القذافي، 

 فاندفعت لتشارك في ازاحته عسكريا تحت شعار حماية املواطن الليبي، والانتصار للحق.

قف صعب للغاية ألنها لم  تكن تتوقع ايضا في سوريا وجدت القيادة التركية نفسها في مو 

ثورة ضد النظام السوري الذي استثمرت فيه الكثير لدرجة ان العالقة مع بشار الاسد 

وصلت الى مستوى بحيث ان اردوغان وزوجه كانا يستضيفان الاسد وزوجته في عطل 

انها قادرة على لعب  عائلية في تركيا. هذه العالقة القوية دفعت القيادة التركية الى الاعتقاد

دور الوسيط بين الشعب والقيادة السورية. لكن القيادة التركية كما اخطأت في توقع 

القرار فيه،  الربيع العربي، اخطأت ايضا في فهم تركيبة النظام السوري، وفي كيفية صناعة

وفي ذهنيته الضيقة التي ترفض اي اصالح على اساس ان ذلك سيقود الى مطالبات اكبر 

من سياسة النظام، وشعروا  بالنظام سلميا. وقد تفاجأ الاتراكالى ان يصل الامر باالطاحة 

بأنهم خدعوا ألن الوعود التي حصلوا عليها من القيادة السورية لم تطبق على الارض، 

فشعروا باالهانة، وبدأوا بتصعيد املواقف تدريجيا حتى وصل الامر الى اتهام الاسد بأنه 

 ن يديه ملطختان بالدماء.قاتل شعبه، وا

ترى القيادة التركية ان الاسد لم يعد يصلح لحكم سوريا وانه ال بد من ايجاد بديل، وانه 

كلما طال الامر كلما اصبح الحصول على حل وسطي اكثر صعوبة، واصبح الحسم بقوة 

بط ولذلك كان على القيادة التركية ان تتخذ خطوات وقائية لضالسالح امر ال مفر منه. 

الواقع السوري والعمل على صياغة املستقبل ألن سوريا ليس فقط دولة مجاورة بل دولة 

تشبه تركيبتها الداخلية التركيبة التركية، وبالتالي فإن اي شرخ فيها ستكون له امتدادات 

خطيرة على الامن التركي. ولم يخف الاتراك هذا الامر بل طاملا رددوا ان سوريا تعتبر بوابة 

 لهم، وانهم لن يقفوا مكتوفي الايدي. امنية

تعمل القيادة التركية على تحقيق امرين هامين في املعادلة السورية: الحيلولة دون بروز 

كيان كردي سوري، واملساعدة في تكوين نخبة قادرة على الحكم  وفق الاطر الديمقراطية 
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من الاهمية لالمن التركي،  الغربية التي تعتمدها تركيا. هذان العامالن هما على درجة كبرى 

ومن هنا يمكن تفهم احتضان املعارضة السورية، وبالذات جناحها العسكري، وممارسة 

من اجل خلق حالة من سياسة غض الطرف عن التحركات العابرة للحدود التركية، 

مكن الاتراك من لعب الدور املؤثر في املستقبل السوري. كما ان احتضان التوازن ت

لسورية املتمثل باملجلس الوطني السوري يشكل نصرا للدبلوماسية التركية النه املعارضة ا

تساعدها على حماية امنها ومصالحها على و  من ممارسة ضغوط، وتقديم نصائح، يمكنها 

 املدى املتوسط ولربما البعيد.

ة وتعتقد القيادة التركية ان الديمقراطية الغربية التي تطبقها في تركيا قد تكون قاعد

ناجحة إلعادة الامن الى سوريا وحفظ وحدتها الوطنية. فالديمقراطية يمكنها ان تسد على 

الاكراد املطالبة بهوية منفصلة تؤدي الى الانفصال، وتسمح لالقليات من علويين 

ومسيحيين ان يكونوا جزءا من املواطنين وال يشعرون بالدونية. هذه الديمقراطية مقبولة 

ة من الاكثرية السورية التي عانت من الاستبداد والظلم؛ فهذه ايضا من شرائح كثير 

الشرائح ال تريد ممارسة نفس السياسات السابقة التي مارسها نظام الاسد، وبالتالي فإن 

الديمقراطية تمكنها من الحكم، ولكن ضمن قيود وشروط تسمح للجميع ان يشعروا 

 باالمان.

 

 خالصة واسترشادات

الثورة السورية ستطيح بالنظام السوري، وان هذا النظام لم يعد قادرا يبدو واضحا ان 

واملسكنات الايرانية والروسية، واللعب على الورقة  نعلى الصمود بمفرده، لوال الحق

الطائفية. لكن املشكلة ال تكمن في ذهاب النظام بل فيما بعد النظام، وكيف باالمكان 

ذي عانى  القهر، والفقر، والطائفية املستترة قبل اعادة اللحمة الى املجتمع السوري ال

 الثورة، والطائفية العلنية خاللها. 

الجميع من دول  ال شك ان املستقبل السوري لن يصنعه فقط ابناؤه بل سيشارك فيه

على املعارضة السورية ان تكون واعية لتلك املصالح، ومتنبهة هذا يحتم اقليمية ودولية. 

، ألن من يقدم الدعم واملساعدة، ومن يحجبه، إنما يفعل ذلك ألية تحالفات تعقدها

 ألسباب نفعية بحتة وإن تسترت بطابع اخالقي يتفق علىه الجميع.
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وبما ان الديمقراطية التي تطالب بها املعارضة تشكل بحد ذاتها  اشكالية لكونها تأتي بصيغ 

حل جب بالتالي ولذلك ي ولكن باطنها فيه اختالف كبير، ومفردات ظاهرها قد يتفق عليه

ايجاد قواسم  مشتركة بين املعارضين واملؤيدين للمبدأ  تلك الاشكالية من خالل

الديمقراطي. فاملعارضة مدعوة ال ان تكتفي بطرح الشعار بل يجب عليها ان تفك الاشكالية 

ه بمفهومها الغربي من شروط، واسس قد ال تكون التي تجلبها الديمقراطية وما تستدعي

من الاكثرية الساحقة من الشعب السوري. كما يجب على املعارضة ان تنظر في بولة مق

، كما  هو حال الديمقراطيات الغربية، على حق اتداعيات الديمقراطية التي ال تضع قيود

الاعراق في تقرير مصيرها. هذا الحق وإن كان ممكنا في الديمقراطيات الغربية إال انه غير 

وري ألنه سيخلق اشكاليات اكثر، ويعيق تقدم البلد على املدى ممكن في الواقع الس

 الطويل.

العوامل الداخلية بالخارجية فإن الديمقراطية املرتجاة من  املعارضة ال  ولنظرا لتشابك

يمكن توصيفها، وتحديدها بشكل دقيق الن كل فصيل معارض له ليس فقط رؤية داخلية 

خارج في اتعس الحاالت، ومتأثرة بالخارج في احسن نابعة من ذاته، بل رؤية مفروضة من ال

الحاالت. فاملعارضة التي تسير في الخط الروس ي ال تحبذ الديمقراطية التي ستؤدي الى تغيير 

جذري في النظام السياس ي بل تقبل بانصاف الحلول وتبرر ذلك بمتطلبات داخلية 

ال بالنسبة للمؤيدين ووطنية، ومواقف قومية، وعداء للغرب الراسمالي. وكذلك الح

لنموذج الغربي، وهم مضطرون بحكم العالقة للديمقراطية الغربية فإنهم يدافعون عن ا

 النفعية او العقدية ان يدخلوا تعديالت تراعي الجانب الخارجي.

ومما يزيد الطين بلة في املثال السوري ان الخارج ليس مقصورا على الدول الكبرى بل على 

فاالتراك ال يحبذون اية رؤية تؤدي الى ديمقراطية تسمح لالكراد بلعب  دول اقليمية فاعلة.

دور متميز قد يشكل قاعدة او منطلقا نحو استقالل  ذاتي او ما شابه؛ هذا الشرط التركي 

ال يمكن إال مراعاته بحكم واقع الثورة وانخراط الحكومة التركية فيها عبر  احتضانها 

كما ان الاتراك، في ظل حكم حزب العدالة والبناء، للمعارضة وبالذات الجيش الحر. 

يحبذون ديمقراطية مشابهة ملا هو مطبق في تركيا، إلعتقادهم انها ستؤدي في نهاية املطاف 

 الى تمكين الاكثرية، واعطائها الحق في رسم املستقبل. 
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دول  باملقابل فإن التوجه الديمقراطي قد ال يتوافق مع الرؤية املحافظة التي تحملها

الخليج، والتي قد تعمل من منطلق مصالحها على تشجيع فهم خاص بها للديمقراطية، وهي 

قادرة اكثر من غيرها بفعل العامل الديني، والقدرة املالية، على لعب دور بارز في املستقبل 

 السوري.

إن تلك الامور تستدعي بالفعل من املعارضة السورية ان تكن على دراية ومعرفة، وقدرة 

 :على السير بسوريا نحو بر الامان، وان تعمل ملا فيه خير شعبها وهذا يستدعي منها التالي

 

  يجب ان تتوحد املعارضة على اهداف وطنية يتفق عليها الجميع. هذا الاتفاق يجب

ترك التفاصيل لحين صياغة الدستور، واستقرار لالمن ان يكون في الاطار العام و 

 الالتقاء والخالف السلمي.يضمن للمتحاورين حرية 

  املصارحة في املواقف والعمل الجاد من قبل فصيل معارض الى  طرح فكره من دون

مراوغة وتحايل لكي يتمكن الشعب السوري من تقييمه واصدار الحكم املناسب 

 عليه.

  توحيد  الجهود من اجل ازالة النظام بجذوره وليس التفاوض على مراحل انتقالية

ء رموز عسكرية وسياسية للنظام القديم. فالتضحيات التي دفعها تؤدي الى بقا

 الشعب السوري تستدعي ازالة النظام نهائيا والبدء بصفحة جديدة.

  ازالة النظام  نهائيا تتطلب ارادة قوية وبراعة سياسية، وصمود على املبادئ نظرا

 للعوامل الخارجية املؤثرة التي سبق ذكرها.

 مقراطية الغربية ليست قدر سوريا وان هناك اشكاال مختلفة القبول مبدئيا ان الدي

 قد تكون افضل، ومتناسبة اكثر مع قيم الشعب ومبادئه.

   ضرورة حصر القيادة السياسية بجهة واحدة، وال بأس بأن تكون املجلس الوطني

ولكن شريطة ان يكون اختياره اكثر ديمقراطية، وان تكون ممارساته شفافة، وان 

 ب على كل سياسة يريد ان يقدم عليها.يطلع الشع
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  يالحظ غياب العلماء عن القيادة السياسية مثل املجلس الوطني رغم انهم على

ولهم رؤية ازاء  ارض الواقع يمارسون دورا قياديا وثوريا ويقدمون تضحيات كبيرة

؛ ما ينطبق على  العلماء ينطبق على غيرهم الديموقراطية ولديهم ثقل ونفوذ شعبي

عناصر الداخل التي يجب ان تمثل ويكون لها كلمة في مسار الثورة ومستقبل  من

 سوريا.

 


