
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسار-   العدد   (7)   -   آب/أغسطس   2017

 

 

 االفتتاحیة:

 

 رؤیتنا   المرحلیة

 كان   انفجار   األزمة   السوریة   بدءاً   من   درعا   18   آذار   2011   تعبیراً   عن   انفجار   البنیة

 السیاسیة-االقتصادیة-االجتماعیة-الثقافیة   لسوریا   ما   بعد   8   آذار   1963:   ساهمت   "ریاح   الربیع   العربي"   في

 إشعال   عود   الثقاب   الذي   حصل   في   حوران   في   یوم   الجمعة   ذاك   وقد   كان   هناك   حطب   سوري   جاف   كثیر

 جاهزاً   لالشتعال.   لم   یكن   هناك   من   مؤامرة   خارجیة   بل   بنیة   داخلیة   انفجرت   ذاتیاً   وعملیاً   كان   مستغلوا



 
 

األزمة   السوریة   كلهم   من   المتقاربین   مع   النظام   السوري   في   فترة   2004-2010:   تركیا   2004،   قطر   2006
 ،   فرنسا   2007،   السعودیة   2009،   الوالیات   المتحدة   2009.

 من   الضروري   هنا   البحث   عن   البذور   االولى   لهذه   االزمة   هل   كانت   في   17نیسان   1946   أم   في   22شباط

 1958[الوحدة   السوریة   المصریة]   أم   في   8   اذار   1963   عند   بدأت   سیطرة   حزب   البعث   على   السلطة   في

 سوریا   أم   في   16تشرین   ثاني1970؟

 نحن   نقول   بمصطلح   األزمة   السوریة   من   خالل   واقع   سوري   حصل   منذ   یوم18آذار2011   أنتج   استعصاءًا

 توازنیاً   لم   تستطیع   فیه   السلطة   التغلب   على   المعارضة،   وال   المعارضة   التغلب   على   السلطة،   ولم   یستطیعا

 انتاج   تسویة   ثنائیة   بینهما،   وهذا   ما   ولد   أزمة   سوریة   عامة   هي   األكبر   منذ   یوم   الجالء   الفرنسي   عام   1946،

 وقد   استغل   الخارج   االقلیمي   هذه   االزمة   السوریة،   ثم   الخارج   الدولي   منذ   عام   2012   ،لكي   تتحول   االزمة

 السوریة   الى   ازمة   دولیة-اقلیمیة-محلیة.

 نحن   ال   نقول   إنه   كانت   هناك   ثورة   بل   كان   هناك   حراكاً   اجتماعیاً   معارضاً   واسعًا،   ولكنه   لم   یمثل   اغلبیة

 مجتمعیة،   وإذا   أردنا   الدقة   فقد   كان   هناك   ثالث   أثالث   متساویة   في   المواالة   والمعارضة   والتردد   وهذا   وضع

 مستمر   حتى   بعد   ست   سنوات   من   االزمة   السوریة،   وبالتأكید   هذا   التوازن   الذي   أنتج   ذلك   االستعصاء   وهو

 الذي   منع   أن   یحصل   في   دمشق   عام   2011   ما   حصل   في   القاهرة   مع   حسني   مبارك   في   یوم   11   فبرایر   من

 ذلك   العام،   ثم   منع   التوازن   االقلیمي   والدولي   ذلك   فیما   بعد.

 من   هذا   المنطلق   ما   كان   ممكناً   سقوط   النظام   السوري   ال   عبر   آلیات   داخلیة   وال   اقلیمیة   وال   دولیة.

 ومن   هذا   المنطلق   یأتي   منطق   التسویة   الذي   ننادي   به   والذي   یجب   أن   یكون   بحكم   طبیعة   االزمة   السوریة

 المركبة   في   طوابق   ثالث:   دولیة   واقلیمیة   ومحلیة،   لكي   تكون   التسویة   ذات   طابع   دولي   -   اقلیمي   -   محلي،

 وإال   لن   یكتب   لها   االستمرار،   والمؤشرات   كلها   تدل   على   أن   بیان   جنیف   1   لعام   2012   والقرار   الدولي

 2254   لعام   2015   سیكونان   عماد   هذه   التسویة.

 من   الواضح   عبر   مسار   األزمة   السوریة   ومآالتها   أنه   قد   أصبح   هناك   هیمنة   للخارج   الدولي   واالقلیمي   على

 الداخل   السوري   وتحكماً   بمسارات   األزمة   ومفاتیح   الحل،   وأن   هناك   هیمنة   للخارج   على   الداخل   السوري،

 وأن   هذا   سیحدد   الكثیر   من   مسارات   األزمة   السوریة   مستقبالً   ومسار   التسویة   السوریة   والوضع   السوري   ما

 بعد   التسویة.   هذا   یعني   أن   التوازنات   المحلیة   لیست   هي   المقررة   في   التسویة   السوریة   وهناك   مؤشرات   من

 ستة   سنوات   من   األزمة   على   أن   العامل   الدولي،   أي   واشنطن   وموسكو،   هو   األقوى   في   تقریر   مسارات

 األزمة   السوریة   من   العامل   اإلقلیمي   الذي   كانت   أنقرة   والریاض   وطهران   وإلى   حد"   ما   "الدوحة   هي

 عناصر   الفعل   فیه.

 یبدو   في   هذا   الصدد   أن   عناصر   التوافق   األمریكي   الروسي   لیست   متوافرة   في   جنیف   4   وأیضا   لم   تكن

  متوفرة   في   جنیف   3   وأیضا   في   جنیف2.

 في   جنیف3   كان   اإلقلیمي   قادراً   على   العرقلة   ولكنه   ال   یملك   من   دون   الدولي   القدرة   على   تنجیح   المفاوضات

  ولكنه   یستطیع   عرقلتها.



 
 

 من   المحتمل   في   ظل   هذه   اللوحة   أن   یكون   جنیف4   مثل   جنیف3   من   حیث   مآالت   الفشل،   وخاصة   من   خالل

 تداخل   الموضوع   االوكراني   مع   الموضوع   السوري   في   الصفقة   االمریكیة   الروسیة   التي   یبدو   أن   عناصرها

 لم   تكتمل   بعد.   على   األرجح   أن   األزمة   السوریة   ستطول   ولن   یكون   هناك   حل   قریب   في   المدى   المنظور.

    أظهرت   األزمة   السوریة   ظواهر   عدیدة   :بنیة   سوریة   متماسكة   اجتماعیاً   أكثر   من   دول   جوار   مرت

 بانفجارات   عدیدة   سابقة:   لبنان1975-1990،عراق2003-2016،تركیة1984-2016،حیث   وقعت   هذه

 الدول   في   تفتت   اجتماعي   طائفي(لبنان)وطائفي   –   اثني(العراق   بین   السنة   والشیعة   وبین   العرب

 واألكراد)واثني(تركیة   بین   الترك   واألكراد   منذ   تمرد   عبداهللا   أوجالن   المسلح   بیوم15آب1984)،فیما   سوریا

 لم   تظهر   انقساماً   اجتماعیاً   على   أكثر   من   تخوم   :مواالة   –معارضة   –تردد.

 تحدید   المرحلة:

ذات مرحلة هي سوریًا الراهنة المرحلة أن نرى السیاسي المكتب – السوري الشیوعي الحزب في نحن                  

طابع وذات برجوازیة مرحلة أنها اجتماعیا تعني الدیمقراطیة الوطنیة المرحلة دیمقراطي. وطني              طابع

الدستوریة-القانونیة. البنیة حیث من كذلك تعني وهي االجتماعیة، – االقتصادیة البنیة حیث من               رأسمالي

المرحلة بأن نرى ونحن تحدیثیة، – اجتماعیة دیموقراطیة-اقتصادیة – وطنیة مرحلیة بأهداف نؤمن               نحن

األولویة اعطاء إلى تدفع أزمة2017-2011، مسار عبر سوریا، على الخارجیة الهیمنة ظل في               السوریة

التسویة انجاز بعد ثم أزمتها من التسویة عبر وإلخراجها موحدة سوریة على للحفاظ أي                ل(الوطني)،

المرحلیة للمهمات ننظر فنحن وبالتالي (الداخل)، (الخارج)على هیمنة من للخروج وطني كفاح في               الدخول

  الثالث   األخرى   من   خالل   نظارة(الوطني)،   ونتالقى   مع   القوى   السیاسیة   األخرى   من   خالل   ذلك.

 (الحزب   الشیوعي   السوري   –   المكتب   السیاسي)   یعمل   على   ثالثة   خطوط:

 1:   خط   وطني   عام:   یتالقى   من   خالله   الحزب   في   السیاسة   مع   من   یتالقى   معه   بغض   النظر   عن   موقعه

 األیدیولوجي   من   األطراف   السیاسة   األخرى.

 2:   خط   یساري   عام:   یتالقى   فیه   الحزب   مع   قوى   یساریة   عروبیة   وكردیة   وماركسیة   على   خط   وطني

 دیمقراطي.

تجمیع الى السیاسي -المكتب السوري الشیوعي الحزب خالله من یطمح ماركسي: یساري خط 3              

بقاء مع سیاسیة مركزیة قیادة أساس على وحركاتهم أحزابهم یجمع تجمع في السوریین               الماركسیین

 تنظیماتهم   كمدخل   الى   التوحد   في   حزب   یجمعهم   في   تنظیم   واحد   وبرنامج   سیاسي   واحد.

من یراه ما حسب محددة ستكون السیاسي السوري-المكتب الشیوعي للحزب السیاسیة             التالقیات

بعد ما وضع إلى السیاسي االنتقال مرحلة - الراهنة السوریة األزمة مرحلة مرحلة: كل في                 متطلبات

 األزمة   نحو   نظام   دیمقراطي   یتجاوز   وضعیة   مابعد   یوم8آذار1963   -   مرحلة   ما   بعد   االنتقال   السیاسي.
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 آلیة   وضع   الدساتیر   في   دول   الربیع   العربي
  
 

  تعریف   الدستور:
القیم تحمل المكتوبة غیر أو المكتوبة القواعد من مجموعة عن عبارة بأنه الدستور تعریف                یمكن
وعالقاتها السلطات تنظم وكما السیاسیة، السلطة وحدود صالحیات وتحدد للمجتمع، المنظمة             والمبادئ
والخارجیة الداخلیة الشؤون الدستور وینظم األفراد، وواجبات حقوق على الحفاظ مع البعض              ببعضها
مع تتعارض أخرى وثیقة وأي المجتمع، قوة عن یعبر وهو وحكومتها، الدولة شكل یحدد و                 للدولة،
في تطبق التي القانونیة القواعد كافة على تعلو دستوریة قاعدة أي إن أي باطلة، تعد فیه الواردة                   األحكام
دیمقراطیة بطرق الدساتیر توضع وقد الموضوعیة. الناحیة من أو الشكلیة الناحیة من سواء ما،                دولة

  وغیر   دیمقراطیة،   وما   یهم   هنا   في   هذه   الدراسة   الطرق   الدیمقراطیة   ن   وهي   تتمثل   بطریقتین
  1ـ   الجمعیة   التأسیسیة   المنتخبة   وفیها ینتخب   الشعب   أشخاص   یمثلونه   في   هذه   المهمة      لصیاغة   الدستور

الشعب، طریق عن منتخبة نیابیة جمعیة طریق عن الدستور أحكام توضع : الدستوري االستفتاء ـ 2                 
علیه.          الشعب موافقة بعد نافذا"إال یصبح وال الشعب على الدستور عرض یتم ذلك                        وبعد

             
   المسیرة   الدستوریة   في   دول   الربیع   العربي:

عن عبارة هو بل ،2011 عام لحظة ولید یكن العربي لم الربیع یسمى ما دول في بدأ الذي الحراك                     إن
والتهمیش السیاسي االستبداد من عقود بعد والكرامة، للعدالة الشعوب هذه رغبات تراكم              نتیجة
هذه عن للتعبیر الطرق اختلفت وان واحدة تكون تكاد الشعوب هذه فرغبات واالقتصادي،               االجتماعي
في بینما ، البلدین كال النظام في رأس إزاحة الحراك عن مثال نتج وتونس مصر ففي                  الرغبات،

 المغرب   واألردن   كانت   هناك   إصالحات   من   داخل   النظام   نفسه.
ویمكن الدستوري، اإلعالن یسمى ما إلى الثورات هذه بعد األمور زمام استلمت التي القوى لجأت                 وقد
السلطة یده في من یصدره الذي المؤقت الدستور على یطلق بأنه الدستوري اإلعالن مصطلح                تعریف
انقالب بعد تكونها أو أو استقاللها بمجرد الدول من دولة تاریخ في ومفصلیة انتقالیة ولفترة                 المطلقة
والتي أصدرته التي المنتخبة الغیر السلطة حول الدستوري اإلعالن شعبیة ویتمحور ثورة أو               عسكري

 في   الغالب   تضع   رؤیتها   لمستقبل   الدولة   الجدیدة   وتضع   جدوال   زمنیا   للفترة   االنتقالیة   .
 مصر: 

فقد مصر، من ونبدأها البلدان هذه وأحداث لتجارب متفحصة نظرة من البد المسیرة هذه                ولتوضیح
عام بدستور العمل إیقاف أبرزها من مطالب عن المصریة بالساحة عصفت التي االحتجاجات               أسفرت
عمر الراحل نائبه بإعالن 2011 11شباط في مبارك حسني الرئیس السابق تنحیة فبعد ،1971              
اصدر البالد، شؤون إدارة المسلحة للقوات األعلى المجلس وتكلیفه السلطة عن مبارك تنحیة               سلیمان
كان الذي 1971 عام بدستور العمل بتعطیل قضى دستوریا إعالنا یومین بعد المذكور األعلى                المجلس
إدارة العسكري المجلس وتولي والشورى الشعب مجلسي حل على اإلعالن هذا ونص البالد،               یحكم
التالي الشهر في شعبي استفتاء جرى وقد وتشریعیة. رئاسیة انتخابات إجراء حتى مؤقتا، البالد                شؤون
التعدیالت وهذه ،1971 عام دستور مواد بعض تعدیل على المصریین من %77 موافقة عن                أسفر
لالنتخابات الترشح شروط تخفیف على ینّص ذاته، الشهر في صدر جدیدا دستوریا إعالنا               تضمنها
الشعب مجلسي وعضویة واحدة، مرة تجدد سنوات بأربع الرئاسة فترة وتحدید والبرلمانیة،              الرئاسیة
أعضاء ثلثي انتخاب على نص قد 2011 سبتمبر 25 إعالن من التذكیر مع سنوات. بست                 والشورى
جدید دستوري إعالن اإلعالن هذا وتال القوائم، بنظام والثلثین الفردي بالنظام والشورى الشعب               مجلسي
قضى حیث العلیا، الدستوریة الحكمة حكم على بناء الشعب مجلس حل قرر 2012 حزیران 14                 في
أیام بثالثة اإلعالن هذا وبعد االنتخابیة. العملیة أساسه على جرت الذي االنتخاب قانون دستوریة                بعدم



 
 

بالمؤسسة المتعلقة الرئیس قرارات إن اعتبر حیث : العسكري المجلس من مكمال دستوریا إعالنًا                صدر
مرسي الرئیس ألغاه المكمل اإلعالن هذا ولكن المسلحة. للقوات األعلى بالمجلس مرهونة              العسكریة
من الثاني تشرین 21 مرسي في الرئیس اصدر ذلك بعد ثم ،2012 آب 18 في جدید دستوري                   بإعالن
وحتى انتخابه منذ الدستوریة وإعالناته الرئیس قرارات إن فیه اعتبر جدید دستوري إعالن العام                نفس
لبث وما للجدل مثیرا اإلعالن هذا واعتبر للطعن، قابلة وغیر ونافذة نهائیة جدید شعب مجلس                 انتخاب
حال في انه على الجدید الدستوري اإلعالن هذا ونص جدید، دستوري بإعالن ألغاه أن مرسي                 الرئیس
من مباشرا انتخابا عضو مائة من جدیدة تأسیسة هیئة تنتخب الدستور مشروع على الموافقة                عدم
لالستفتاء یدعو الذي للرئیس أشهر ستة خالل الدستور مشروع التأسیسیة الجمعیة تقدم أن على                الشعب،
الطعن تقبل ال الدستوریة اإلعالنات كل أن على اإلعالن نص كما یوما، ثالثون أقصاها مدة في                  علیه
بدستور العمل تعطیل بعد الدستوري الفراغ لسد وسیلة كانت اإلعالنات هذه إن واضح . القضاء                 أمام
التأسیسیة اللجنة صاغته 2012 عام في للبالد دائم دستور وضع تم اإلعالنات هذه كل بعد .1971                  عام
العمل تعطیل تم أخرى مرة ولكن ،% 36‘2 ومعارضة % موافقة8‘63 نال حیث لالستفتاء                وعرض
عندما یونیو 30 مظاهرات بعد وذلك الشعبي لالستفتاء وطرحه تعدیله حتى 2013 یولیو 23 بتاریخ                 به
مرسي محمد الرئیس عزل على المعارضة مع باالتفاق و السیسي الفتاح عبد الفریق بقیادة الجیش                 قام
توقیف منها كان القرارات من مجموعة السیسي الفتاح عبد اصدر حیث الجبریة، اإلقامة في                ووضعه
بحذف الخبراء لجنة قامت وقد ، وتعدیله الخبراء هیئة على عرضه حتى مؤقتا 2012 بدستور                 العمل
في جاء ما وابرز مادة 198 المقترح الجدید الدستور لیصبح اآلخر البعض وتعدیل المواد                بعض

  اقتراحات   لجنة   العشرین
دون المسلحة القوات مواد بقاء ـ ـ3 وفالحین عمال %50 نسبة إلغاء ـ ـ2 الشورى مجلس إلغاء -1                  

  تعدیل      ـ   4   اعتماد   النظام   الفردي      ـ5ـ   تعدیل   المادة   الخاصة   بالمحكمة   الدستوریة   العلیا.
أن المالحظ ومن اآلن. إلى المفعول ساري وأصبح 2014 دستور مشروع على التصویت تم                وقد
حیث األخوان حكم إثناء الموضوع 2012 دستور عن كبیرا تراجعا شكل قد الجدید 2014 عام                 دستور
الدستوریة، الثغرات من الكثیر تظهر وبدأت فضفاضة المرأة وحریات حقوق حول العبارات              جاءت
الظروف لنظریة استنادا الدولة حساب على الجیش وتغول للرئیس الهامة األمور معالجة              وترك
بحق تتعلق 2014 عام دستور في كثیرة عیوب هناك إن مصر في الفقهاء بعض اعتبر و                  االستثنائیة،
اإلسالمیة.                             والشریعة العسكریة والمحاكمات                                  التظاهر

                                                                                                      
 تونس   :

النهضة حزب بین صراعات لتسویة نتیجة الدستوریة الوثیقة صدور كان فقد التونسي الوضع في                إما
كذلك، رئیسها دین وهو الدولة دین هو اإلسالم أن على الوثیقة أكدت حیث العلمانیة، واألحزاب                 التونسي
المجالس في المرأة تمثیلیة ورفع اإلنسان حقوق صعید على مهما تطورا الوثیقة هذه شكلت ذلك                 ومع
وخص التشریعیة السلطة مجال من أخرى جهة من الجدید التونسي الدستور وسع وقد               المختلفة،
الحكومة ورئیس الدولة رئیس بین األدوار تمییز وعلى مهامها، ممارسة من تمكنها بحقوق               المعارضة
2014 عام في الحالي التونسي الدستور وضع وقد الدستوریة، والمحكمة القضاء استقالل على                والنص
23 في انتخابه تم والذي 2014 ینایر 26 في التأسیسي الوطني المجلس قبل من علیه المصادقة                  وتمت
اكتفي بل المصري، الدستور عكس على الشعبي على االستفتاء الدستور یطرح 2011، ولم               أكتوبر
في الثالث الدستور هو 2014 ، ویعتبر دستور الوطني المجلس من الثلثین بأغلبیة علیه                بالموافقة
بأنه الدستور لهذا كثیرة انتقادات وجهت وقد ،1959 عام 1861ودستور عام دستور بعد البالد                تاریخ
الشریعة وان بكثیر أعلى مقومات فیه بورقیبة دستور وان كاف بشكل االجتماعیة العدالة مطالب یلّبي                 لم
مصدر ألنه الشعب موافقة على تحصل أن یجب الدساتیر وان باألصل، موجودة تكن لم                اإلسالمیة
وان ، األهم الطرف ألنه علیه الشعب یوقع أن البد االجتماعي العقد هذا في فكان والسیادة                  السلطات
بان الدستور مؤیدو اعتبر بالمقابل مقبول، غیر أقصى كحد ب72سنة للرئاسة الترشح سن               تحدید



 
 

القى وقد انتقاص، أو تعدیل أي من اإلنسان وحقوق والحریات الدولة مدنیة نصوص حصن قد                 الدستور
 الدستور   التونسي   استحسانا   دولیا   ومحلیًا.

 
 لیبیا:

و القذافي معمر بنظام اإلطاحة إلى 2011 17فبرایر في اللیبي الشعب انتفاضة أدت فقد لیبیا في أما                   
أخرى، وفئات قراط وتكنو وعسكریین ومحامیین قضاة من المؤلف اللیبي الوطني المجلس تشكیل               إلى
وإقرار كتابة حین إلى المفعول ساري یبقى أن على مؤقت دستوري استصداراعالن إلى عمد                حیث
واجب من أن اعتبار على ونص أبواب، خمسة في مادة 37 من مكَون واإلعالن للبالد، دائم                  دستور
للسلطة السلمي والتداول والحزبیة السیاسیة التعددیة على مبني دیمقراطي سیاسي نظام إقامة              الدولة
المجاالت، كافة في الكاملة ومشاركتها المرأة حقوق وضمان الفرص تكافؤ ومبدأ القانون سیادة               ومبدأ
إرجاء مثل لعرقالت خضعت العملیة أن إال ، 2013 دیسمبر بحلول الدستور یتم إن المفترض من                  كان
واالجتماعیة السیاسیة المستویات كافة على اللیبي المجتمع انقسم وقد العام، الوطني المؤتمر              انتخاب
بعد وخاصة البالد، في الدستوریة العملیة بطء ذلك آثار من كان األطراف، واقتتلت والعسكریة                والثقافیة
احترام وهي أهداف ثالث وحقق الدستوري االعالن تعدیل تم وقد الدستوري، االعالن بتعدیل               المطالبة
تثبت والثالث للسلطة السلمي والتداول البالد في الدستوري المسار على الحفاظ               القضاء والهدف الثاني
الدستوري االعالن تعدیل د وبمجر دستوریته، في الطعن من وتحصینه المتنازعة األطراف بین               االتفاق
یصدر الذي هر النواب مجلس إن أي البالد، في الوحید التشریعي الجسم النواب مجلس                أصبح
من علیه التوافق من البد الدستوري لإلعالن الحق تعدیل أي وان االتفاق لنصوص طبقا                التشریعات
علیه نصت ما وهذا تعدیل دون هو كما النواب مجلس ویصدره للدولة األعلى والمجلس النواب                 مجلس

  المادة   12   من   األحكام   اإلضافیة.
المؤتمر بین ما السیاسیة السلطة توزیع بإعادة كلها ارتبطت تعدیالت سبعة الدستوري االعالن شمل                وقد
تعدیالت ثالثة الوطني المجلس أجرى حیث لالنتخابات، العلیا والمفوضیة السیاسیة والهیئة             العام
الختصاص تموز 6 الثالث التعدیل تغییر أهمها كان تعدیالت بأربعة العام المؤتمر وقام               دستوریة
لتثبیت الوطني المؤتمر تعدیالت اتجهت مباشرة، بانتخابات السیاسیة الهیئة باختیار الوطني             المؤتمر
تسمیته على اصطلح ما الخامس التعدیل تناول حیث جدید، سیاسي نظام وبلورة القذافي بعد ما                 وضع
من ومنعهم األشخاص بعض عزل إن فاعتبر 2013 نیسان في السیاسي للعزل الدستوري               بالتحصین
المادة في الواردة المتساویة والفرص المواطن بحقوق إخالال یشكل ال مؤقتة لفترة العامة المناصب                تولي
وهناك ، 2014 وآذار شباط تعدیالت هو الدستوري الجدل ذروة وكان . الدستوري االعالن من 6                
على التأكید من وانتقل والیاته مضمونه في تغییرا شهد حیث 19 المادة الدستوري بالقسم یتعلق                 تعدیل
عن تخلت 2014 وآذار تعدیالت شباط تبني إلى شباط ثورة وأولویة أراضیها ووحدة الدولة                استقالل
تعدیل تم قد انه الالفت وكان ، الدولة أراضي بسالمة االلتزام على واالقتصار البالد لوحدة                 اإلشارة
لنفس مختلفین نصین لوجود الدستور إطار في تناقضا یعد وهذا 19 المادة تعدیل دون الدستوري                 القسم
الدستوري التعدیل بإبطال 2014 الثاني تشرین 6 في قضائي حكم صدر وقد ، الدستوریة                القاعدة
عملیة اللیبي الدستور والدة عملیة جعلت الحاصلة التعدیالت إن . إضافي تعدیل بمثابة یعد وهذا                 السابق
لدى نشبت الدستوریة فاألزمة ، الدولة مؤسسات في ثنائیة وجود الدستوري االنقسام ذلك ویبین                معقدة
حكومة وتشكیل الوطني المؤتمر انعقاد استئناف إلى أدت 2014 آب في طبرق في النواب مجلس                 انعقاد
مجلس فعالیة لكن ، 2014 آب طرابلس في على سیطرتها بعد " لیبیا فجر " لعملیة ومؤیدة وطني                    إنقاذ
شباط تعدیالت من 12 المادة وفق فإنها السیاسیة الهیئة أّما ، لیبیا خارج من للدعم نتیجة كانت                   النواب
ضعیفا دورها وكان العام نفس من 24اب أي آب في الدستوریة المدة تجاوزت قد تكون 2014                  وآذار
للنقاش اللیبي الدستور بصیاغة المكلفة الستین لجنة عادت ثم ، منها والتخفیف السیاسیة األزمة حل                 في
للمشروع البالد شرقي برقة إقلیم رفض بعد وذلك االستفتاء على یعرض مشروع على للتوافق جدید                 من
آذار في .ولكن المتحدة األمم برعایة عمان سلطنة في مفاوضات بعد 2016 نیسان في اقر الذي                  األخیر



 
 

المشروع على الموقعین من أعضاء ستة من تتكون الستین لجنة في توافقیة لجنة شكلت 2017 عام                  من
المشروع نص حیث ، جدید مشروع إلى الوصول بهدف الرافضین من آخرین أعضاء وستة                األخیر
النظام معتمدا طرابلس وعاصمتها اللیبیة الدولة تسمى و للدولة الجمهوري النظام إرساء على               األخیر
خاصة طریقة على ناصا یعینها وحكومة الجمهوریة رئیس من التنفیذیة السلطة تتكون حیث ،                الرئاسي
ضمانا الجغرافیا بمعیار باألخذ كذلك بل فقط العددیة باألغلبیة انتخابه یتم ال حیث ، الرئیس                 النتخاب
مجلس هما غرفتین من مكونًا الشورى مجلس البرلمان واسمه ویكون ، البالد لرئیس الجغرافي                للتمثیل
نظام على نیسان دستور مشروع ونص ، األمریكي النموذج مع تماهیا وذلك الشیوخ ومجلس                النواب
برقة إقلیم فیه یطالب الذي الفدرالي والنظام المركزیة نظام بین وسط كحل موسع المركزي محلي                 حكم
ولغویا ثقافیا تراثا العرقیة المكونات باقي لغات اعتبرت فیما رسمیة لغة العربیة اللغة المشروع                واعتبر
المكونات تطالب حین في ، لحمایتها الالزمة التدابیر اتخاذ الدولة وتضمن اللیبیین لكل مشتركا                ورصیدا
التیار وهي للدستور األخیرة للمسودة رفضها أعلنت قد جهات ثالثة أن إال ، لغاتها بدسترة                 العرقیة
الدستور على نهائي اتفاق إلى الوصول أن یؤكد وهذا عدة حقوقیة ومنظمات العرقیة                الفدرالي واألقلیات
یقوم دستور إقرار من أفضل المساعدة الظروف و الكافي الوقت توافق والى إلى یحتاج اللیبیین                 بین

  على   الغلبة   .                                                                                                                                                   الیمن:
(مجلس البرلمان بحل قضى دستوریا إعالنا أصدروا 2014 عام الحوثیین به قام الذي االنقالب                 بعد
مشكل رئاسي مجلس اختیار یتولى عضوا 551 من مكون انتقالي وطني مجلس وتشكیل الیمني)                النواب
محمد یرأسها التي " الثوریة اللجنة " اإلعالن أصدرت وقد الكفاءات من حكومة وتعیین أعضاء 5                  من
نصوص مع یتعارض لم ما الحالي الدستور أحكام سریان على الدستوري اإلعالن الحوثي ونَص                علي
مبدأ على تقوم خارجیة سیاسة والتزام ، العامة والحریات الحقوق بحمایة تعهد الذي الدستوري                اإلعالن
اللجنة أن واعتبر ، النزاعات لحل السلمیة الحلول واعتبار الغیر شؤون في التدخل وعدم الجوار                 حسن
هذه الجمهوریة وتختار إنحاء مختلف في ثوریة لجان عنها ویتفرع ، الثورة عن المعبرة هي                 الثوریة
شهدت وقد . إلیه االنضمام الحالي البرلمان ألعضاء ویمكن االنتقالي الوطني المجلس الثوریة               اللجنة
البالد محافظات في والعسكریة المحلیة السلطات رفضت الدستوري وقد اإلعالن على احتجاجات              الیمن
فقد الدولي الصعید على أما ایجابیة، بزاویة الحدث إلى البعض نظر فیما ، انقالبا واعتبرته اإلعالن                  هذا
، الخطوة هذه وأدانت الحوثیین قبل من المعلن الدستوري اإلعالن األمریكیة المتحدة الوالیات               رفضت
المبعوث جهود أما ، الیمن في السلطة في فراغ إلى الخطوة ستؤدي هذه إن المتحدة األمم                  واعتبرت
الفراغ أزمة ینهي لحل الیمنیة األطراف مختلف مع التوصل في فشلت فقد بنعمر جمال للیمن                 األممي
مقترحا رفضهم بعد الحوثیین سببه المحادثات فشل إن السیاسیة المصادر بعض واعتبرت ،               الدستوري
رئاسي مجلس بتشكیل یقضي المستقیلة) الحكومة في مشاركة حزب 16) المشترك اللقاء              ألحزاب
دار وخاصة صنعاء في السیادیة الدولة مراكز لكافة الحوثي جماعة مسلحي إخالء شرط مع                توافقي
موضوع حول وخیاراتهم السیاسیة األطراف مواقف تباینت وقد به، المحیطة العسكریة والمواقع              الرئاسة
بین بالتوافق یتشكل رئاسي مجلس بین البالد، في القائم الفراغ الدستوري ومْل هادي الرئیس                استقالة
الخیار هذا مع واتفق الحوثیین یمثله االتجاه وهذا البرلمان عن بعید الحوار لطاولة المشكلة                المكونات
البدومي محمد الحزب رئیس یقوده الذي وهو المسلمون) (اإلخوان لإلصالح الوطني التجمع من               جناح
الدستوریة األطر ولكن عبر الرئاسي المجلس خیار وبین التوجه، لهذا الحزب من كبیر قطاع رفض                 مع
المؤتمر حزب یمثله االتجاه وهذا إرادته عن والمعبر للشعب الوحید الممثل بوصفه البرلمان               ومؤسسة
والبناء العدالة حزب وكذلك البرلمان، طریق عن الحل هذا یرفضون فهم الحوثیین أما العام،                الشعبي
الشعبي المؤتمر وحزب الحوثیین أعلن یولیو2017 28 وفي البرلمان. عبر األزمة لحل مؤید               فموقفه
مجلس على تشكیل االتفاق هذا ونص البالد، شؤون إلدارة سیاسي مجلس تشكیل عن وحلفائه                العام
واللوائح القرارات إصدار في الحق وللمجلس أعضاء عشرة من یتكون البالد إلدارة أعلى               سیاسي
والذي السیاسي" الوطني "االتفاق الجانبان وقع وقد للدولة، العامة السیاسة ورسم البالد إلدارة               الالزمة
الیمنیة للجمهوریة الدائم للدستور وفقا الدولة أعمال وتسییر البالد قیادة مسؤولیة ستتحدد              بموجبه



 
 

الذي الدستوري لإلعالن إلغاء بمثابة السیاسي المجلس تشكیل عن ویعتبر اإلعالن النافذة،              والقوانین
والعمل الماضیة الفترة خالل البالد تحكم التي الثوریة اللجنة وحل 2015 فبرایر في الحوثیین                أعلنه
لم كأنها الدستوري وإعالنها العلیا الثوریة اللجنة من جعل االتفاق وهذا النافذ، الدائم الیمني                بالدستور
للدستور وفقا هادي الرئیس استقالة في ینظر إن المقرر الیمني النواب مجلس بقاء یعني وهو                 تكن
واألمم هادي والرئیس السعودیة بقیادة العربي التحالف أربك المجلس هذا تشكیل عن واإلعالن               الیمني،
من إال مجلس وعلى المشاورات ینسف الیمن في أعلى سیاسي مجلس تشكیل إن هؤالء واعتبر                 المتحدة،
رأي وكذلك السالم لجهود نسفا اعتبرته الذي الیمنیة الحكومة رأي نفس وهو فوریة خطوات                اتخاذ
انتهاك المذكور المجلس تشكیل إن فیه اعتبر بیانا اصدر الذي الشیخ ولد إسماعیل األممي                المبعوث
مواجهة هو المجلس تشكیل هدف الیمني إن للوضع المراقبون واعتبر ،2216 رقم األمن مجلس                لقرار
الیمنیة واألزمة والحوثیین. المؤتمر بین الصف شق على محاوالت الطریق وقطع المفاوضات              ضغوط

 ال   تزال   تراوح   مكانها   بانتظار   إنهاء   الحرب   وتحقیق   السالم.
  

 استنتاجات:
أو الدستوریة اإلعالنات واضعي أن انتقالیة بمراحل مرت التي البلدان تجارب من نستنتج أن                یمكن
من مجتمع كل تطور بدرجة یرتبط وهذا السیاسیة للقوى توازن عن یعبرون كانوا النهائیة                الدساتیر
عصریة أكثر دساتیر لوضع الدول تجارب من المستقبل في االستفادة ویمكن الدول، هذه               مجتمعات
السیاسیة القوى موازین بین والتوفیق ، العالمي الضمیر علیها استقر وما اإلنسان حقوق مبادئ                وتراعي
والتي , عالمیا علیها المتعارف الدستوریة القواعد حساب على تأتي إال ینبغي الدساتیر صیاغة                إثناء
حصول حال وفي وتوازنها السلطات بین الفصل القواعد هذه طلیعة وفي طویلة تجارب نتیجة                جاءت
مرجعیة إیجاد من البد الدستوري ت المؤسسات تعطیل وخشیة السیاسیة القوى مختلف بین               صراعات

 دستوریة   ینص   علیها   الدستور   ویمنحها   صالحیات   تستخدم   عند   الضرورة   في   األزمات.
____________________________________________ 

 
 

 الصقیع   السیاسي   یهزم   الوطنیة
 

حتى حدٍث من أنفاسها تلتقط أن فما جسام، سیاسیة بأحداث عام مائة من أكثر منذ العربیة منطقتنا                   تشتعل

خالل واشتراكیة یساریة بصیغ وحتى الموحدة القومیة الدولة بناء حلم في كنا حیث منه، أعظم في                  تقع

ولبنان سوریا في نحلم والعشرین الواحد القرن من األول الربع في اآلن أنفسنا وجدنا وقد العشرین،                  القرن

تغیرات عبر إلیه وصلنا ما هول ورغم القطریة، الدولة رایة تحت واحدة مدینة سكان بتوحید                 والعراق

ویمكن منظمة أحزاب ضمن السیاسي العمل من یتهربون البالد سكان غالبیة فإن بامتیاز سیاسیة                وإخفاقات

ال ألنظمة متروكًا السیاسي العمل وبقي مصالحهم. عن بالدفاع وتقوم تطلعاتهم وتعكس مرخصة تكون                أن

لیتحطم وبعدها التَّفتُّْت. نحو تقودنا أنها اآلن وتبیَّن العكس ترى قد بل ومجتمعها شعبها قوة من قوتها                   ترى

الدولة وجود مسلمات أبسط حیث فینا، الحاضر الماضي نحو والنكوص االرتداد صخرة على شيء                كل

بإرادة یشاؤون ما على ویتوافقون یرسمون أرضهم فوق وأحرار أحیاء سكان وجود هي الحدیثة،                العصریة

 حرة   .

الشماتة، یعكس لربما شهیر بسؤال السیاسیة واألحزاب السیاسة في یعملون من على سوریا في الناس                 یتنَّدر

ترى أن یمكن أنك من بالرغم یسمع؟ أن یرید أو بكم سمع من ألف؟ مئة؟ عشرون؟ عشرة؟ أنتم؟ واحد                     كم



 
 

أحداث ونبش التنجیم ضروب أمام انسحبت قد أنها یبدو التي الشعارات أصحاب البعث حزب في                 المالیین

جمیعا إعادتهم من بالرجعیة یدعونها كانوا التي القوى –وبحضورهم- تمكنت حیث الهجري، األول               القرن

بالسیاسة الحدیث فأصبح الكریم القرْان في اهللا منها ر حذَّ التي األحزاب نشاط حظر حیث حظیرتها                 إلى

المخاطرة على الناس یقوى ال حیث اآلمنة، الجدران بین وهمسًا المغلقة الغرف حبیس لكنه ًا، وملحَّ                 مرغوبا

كل الناس فعاد السلطة"، توزیع آلهة یخص أمرًا یبدو "ألنه شؤونهم تقریر في والمشاركة یخصهم ما                  ببحث

فعدنا التقدمیة، ضد الرجعیة صیحات بهیمنة تعلو وصارت والبركات، والعفو الصفح یتضورون              آللهته

وال سیاسة ال الدماء. وسفك الغرائز ویستنهض الثأر صیحات یستصرخ كل عالیة وهمة بعزیمة                للوراء

من تبقى ما الحرب تلتهم حیث الجراح للملمة السیاسة، عبر الوطني للعمل الحاجة لحظات أشد في                  أحزاب

 حیاة   یعمُّ   فیها   الفقر   والظالم،   وحدود   البالد   مفتوحة   على   كل   التدخالت.

في المأساة، من الخروج هم یخصَّ من الصمت ویُعم السیاسیة، األحزاب نشاط أسر ُیَفك لم ذلك هول                   ورغم

هناك وطبخة هنا طبخة عن المهیمنة، الدول بین اآلذان یصم االتفاقیات قرقعة و التحضیر ضجیج                 حین

ومنها وشیوعیة وقومیة اشتراكیة شهیرة أحزابًا أن حتى الجیاع، الصمت مملكة أهل السبیل، ألبناء ر                ُتحضَّ

فیما ال فعَّ طرف َتعد ولم الناس بین دور أي لها یعد ولم فقط، شعاراتها دوي نسمع زلنا ما أیضا،                     دینیة

ر   للبالد.   إنها   هزیمة   وطنیة   وهزیمة   طبقیة   یحتفل   فیها   أمراء   المال   والطوائف   والحروب.  ُیحضَّ

بما المشاركة یمكنهم وال الظهور من یتهربون ثیاب بال كناس مكشوفة عاریة تبقى سیاسة بال فبالد                  

یتساءل من نسمع فال العّث نخرها ساحة السیاسة من الفارغة فالساحة مصیرهم، لتقریر ر وُیحضَّ هم                یخصَّ

عقل إنه الحاضر، أزمات مخارج عن للبحث البعید للماضي واللجوء والنكوص التخلف أسباب               عن

مّدعوا منهم ورّبما الُجدد، الرجعیون هؤالء الشعارات، وألوان الموضة صیحات بأحدث تزیَّن ولو               الرجعیة

والوحدة الحدیثة والوطنیة االشتراكیة عن حداثتهم ومظاهر شعاراتهم باستبدال حرجا یجدون ال              العلمانیة

والتقدم، والتطور العصر مفاهیم عن بعیدا والنكوص والتخلف بالتبعیة تماما تعاكسها بأفعال              الوطنیة

 بالعمل   الوطني   الجامع   والموحد   والمدافع   عن   مصالح   وحقوق   البالد.

تتركها لم األزل منذ ساخنة منطقة في وحرة مستقلة الدولة بقاء عن تخلي هو السیاسة من ب التهرُّ                   إن

عن للعزوف سكانها یضطر حیث االستبداد، وأنظمة الخارجیة والتدخالت السیاسیة والقضایا             المشاكل

ولم الصقیع هذا في تجمدهم یعفهم لم ذلك ومع السیاسي، العمل من مثقفوها أغلب ویسخر بالسیاسة                  التدخل

بطریقة مصیرهم ویقرر یخصهم بما التداول یمكنهم كان حیث حیاتهم، ودمار بیوتهم خراب من                ینجیهم

لقنبلة ل تحوَّ وقد ونراه خلَّفوه، سیاسي فراغ من بغیابهم، لهم جرى مما تعفیهم وسلیمة وتنافسیة                 عصریة

وفي والعشرین الواحد القرن ففي األغراب. بهیمنة الغیاب صقیع وسدت والیابس، األخضر أكلت               فراغیة

سیاسي شأن بأي الشباب من كامل جیل یتدخل ال السیاسیة، بالعواصف مًا تأزُّ األرض بقاع                أكثر

الكثیر لدیهم منهم وآخرون حیاتهم، بتفاصیل یتعلق ما وكل والعبیها الریاضیة أوربا فرق نحو                ویتوجهون

واقعهم عن یغیِّبهم الذي فما وصراعاته. وسجاالته وأحواله الهجري األول القرن بشخصیات االهتمام               من

 بهذا   الشكل   المروع   والخطیر.   إنه   أفیون   االستبداد   والتسلط   واالستبعاد.

___________________________________________________ 



 
 

 

 

 تساؤالت

فساد بین البدایة في التساؤالت تراوحت 2010 عام من ابتداء العربیة المجتمعیة البنیة انفجار                بعد

اإلسالم عن التساؤالت ذلك أثناء في لتكبر الكبرى, الدول مشاریع وبین افقها وضیق الحاكمة                المنظومات

عن مؤقت تعبیر االرتباط هذا وهل به الكبرى المجتمعیة الكتلة ارتباط ومدى ومشاریعه               السیاسي

هل سطور عبر مناقشته یسعنا ما مؤقت،وهو ضعف یتخلله قرون عبر دائم ارتباط أم بالذات                 اإلحساس

 السماح   لهذه   األحزاب   بالعمل   داخل   المنظومات   السیاسیة   مفید   للدولة   الوطنیة   أم      ال؟...

تاریخا واألعمق وانتشارا تنظیما األكثر المسلمین اإلخوان بجماعة السیاسي لإلسالم األهم الوجه              یتمثَّل

قبل من إلغاؤها وكان 1300سنة لحوالي اإلسالمیة الخالفة ظالل في المسلمون عاش فقد خبرة                واألكثر

المشحون الجو ذلك البنَّا حسن استغل حیث المتدینین نفوس في األثر بالغ حدثا 1924م عام                 أتاتورك

انتشارها ولكن مصر في للبنا المریدین تفاعل غریبا یكن لم .1928 المسلمین اإلخوان بتأسیس                إسالمیًا

مبكر دور للعب هیأتها عربیة أبعاد أعطاها وغیرها وسوریا والیمن العراق في الحدیثة الدول في                 السریع

 في   الیمن   والحقا   في   دول   مختلفة.

ولیدة حركة على مدهشة بمیكیافیلیة السیاسیة أدوارهم لعب من تمنعهم لم لإلخوان اإلسالمیة الشعارات                إن

باألعمال النضال إلى بالكالم الدعوة من االنتقال لیعلن 1938 البنا خرج والتأسیس الدعوة حركة                فبعد

مبكرا العنف الستخدام األمر د مهَّ التحول هذا وسیف" ,إن ومصحف ودولة دین "اإلسالم الشهیرة               ومقولته

عام الوزراء رئیس ماهر احمد اغتیال فتم الحقا بالسلطة واصطدامها الولیدة العربیة السیاسیة الحیاة                في

1948 عام النقراشي الوزراء رئیس اغتیال تم األعمال هذه من البنا تبرؤ ورغم آخرین ومسؤولین 1945                

اغتیال محاولة ثم 1954 الناصر عبد اغتیال محاولة فمن مستمرا ظل النهج اإلخوان.هذا لتنظیم حله                 اثر

 حافظ   األسد   1980      و   اغتیال   السادات   1981   من   قبل   تنظیم   منشق   عن   اإلخوان.

التنظیمات بوجه السیاسي الباب أغلق حین العنف نحو التحول وهي كبرى إلشكالیة األعمال هذه سْت أسَّ                 

السیاسي العمل یكون بل الحزبي بالعمل تكتفي ال السیاسي بالعمل السماح حین الوقت وبنفس                اإلسالمیة

القاعدة وأسلمة اإلخوان فروع وبقیة نفسها وتقویة بلد أي في القوة نقاط إمساك وهدفها السري للعمل                  امتداد

الوعظ عبر البدایة كانت وان ودینیًا أخالقیًا علیه للوصایة المجتمع ومسك نفسها إنتاج إلعادة                االجتماعیة

 والنصح.

دعمه أو نفسها وتقویة السیاسي بالعمل لها سماحه درجة على یعتمد نظام كل من السیاسي موقفها أن                   كما

تعظیمها یستذكرنا للجماعة السیاسي التاریخ إن اقتصادیة, أو سیاسیة أو دینیة أهداف أیة على ولیس                 لها

ضرب في السادات مع وعالقتها 1952 یولیو ولحركة قتله ثم الیمن في یحیى لإلمام و فاروق                  للملك

العربیة الشعوب ترقبت مثال لإلخوان: مصلحة توجد حین منهم كل على مباشرة وانقالبها               االشتراكیین



 
 

وضد الخمیني لإلمام دعما ولكن بمظاهرات خرجوا هم ،ولكن دیفید كامب اتفاقیة ضد اإلخوان                لمظاهرات

 استقبال   مصر   للشاه   (رغم   أنهم   أصدروا   بیان   ضد   كامب   دیفید).

2003 من ًا بدء فیض من غیض یغدو ال والتقلب السیاسیة المصلحیة في العظیم التاریخ هذا                  كل

بیانه رغم بریمر مجلس في المشاركة اإلسالمي للحزب أتاحت وأمریكا اإلخوان بین السریة               فاالتفاقات

على األمریكي الضغط وكذلك االحتالل لمقاومة عسكریة حركة إنشاء الوقت نفس وفي االحتالل               برفض

 مبارك   للسماح   لإلخوان      بدخول   انتخابات   مجلس   الشعب   عام   2005ورغم   التزویر   حصدوا   خمس   المقاعد.

النقطة لیرثوها, إلیها انضموا ولكنهم األولى األیام في انطالقتها في یشاركوا فلم العربیة االحتجاجات                أما

من االستفادة ولیس الخارجي التدخل طلب إلى اإلخوان أحزاب انتقال هي لیبیا أحداث من انطالقا                 المهمة

التدخل تغطیة في بل مصر في 2005 انتخابات في مثال حصل كما داخلیا نفسها لتشریع الخارجي                  العامل

الترك ریاض أو العراق في الجلبي أحمد (اللیبرالیین): عنه یعجز الذي ذلك تشریعه و (االحتالل)                 الخارجي

 في   سوریا،   وبالتأكید   الغرب   ال   یعمل   لدى   اإلخوان.

قبل 1957من عام :تأسس الشكیمة قوي إسالمي كحزب الدعوة حزب یبرز الشیعیة األحزاب مقلب                وعلى

في الشیوعیین. شعبیة ومواجهة المجتمع ألسلمة الحزب سعا كما الصدر باقر محمد رأسها على                مجموعة

األمریكي لالحتالل مشروعیة إعطاء في اإلسالمیة األحزاب دائرة في السبق قصب له كان 2003              

عن بعیدا 2005 وانتخابات الحكم بهیئة المشاركة في (اإلخوان) اإلسالمي الحزب ولحقه شعبیا               وتغطیته

 مقاطعة   باقي   التیارات   السنیة.

فكر أي التنظیم یحمل ال لكن انتهى، إسالمي لنظام كاستمرار نفسها تقدم المسلمین اإلخوان كتنظیم                 حركة

طبقا یتغیر الذي الدیني غالفه سوى یحمل ال وطن، أو دولة بناء في یساهم قد اقتصادي أو                   اجتماعي

النتیجة یعرفون أنهم بد ال الحكم، في فرصته یأخذ لم التنظیم بأن یحاججون الذین فحتى البحتة،                  للمصالح

فترة فخالل تشددا، األكثر إلى تمیل أنها المهمة المفاصل في أثبتت المنطقة هذه شعوب غالبیة مسبق،                  بشكل

مصر في النور كحزب اإلخوان تنظیم من األضواء وخطفت الغلو شدیدة تیارات ظهرت العربي"                "الربیع

 والسلفیون   الجهادیون(النصرة   وأحرار   الشام)في   سوریة.

الثانیة األلفیة مطلع من اإلسالمیة واألحزاب أمریكا بین السریة االتفاقات عن نتساءل أن لنا یحق النهایة                  في

 والتي   قادتهم   من   عداءها   إلى   حصانها   األبیض؟   وكم   من   االتفاقیات   قد   تبرم   بعد   في   سبیل   السلطة   ال   أكثر؟

_________________________________________________ 

 

 

 سوریا:   من   الصراع   بالسالح   إلى   الصراع   بالسیاسة

 



 
 

حرم الذي الرئیسي العامل طویلة لفترة السوري المجتمع عن السیاسة لغیاب كان أنه القول نافل من                  لعلَّه

القوى ومَكن السلمي، المدني الحراك ذلك توجه وطنیة سیاسیة قوى وجود من بدایاته في المدني                 الحراك

طرف من الممارس العنف بعد الحراك، صهوة امتطاء من سوریا على المتصارعة والدولیة               اإلقلیمیة

تشكیل خالل من وذلك سوریا، على المتصارعة والعالمیة اإلقلیمیة األجندات لتلك وفقًا وصوغه               السلطة،

السوري الوطني كالمجلس السوري للجسد غربي/إقلیمي مشروع أي لتلبس مناسبة سوریة سیاسیة              أجسام

البنى بتفكیك البدء في األول الدور السوري المجتمع عن السیاسة لغیاب كان وأیضًا بعد. فیما                 واالئتالف

بهدم شرَع الذي األمر العشیرة، المذهب، الطائفة، للدولة: سابقة بنى نحو ودفعها السوري للمجتمع                الوطنیة

أیضًا والعنف التَّصحر ذلك عن ونتج الجالء. قبل ما منذ السیاسي الحقل في السوري الشعب منجزات                  كل

بقاع كافة من الجهادیین لدخول د ومهَّ الخارجي، والتدخل بالسالح الراغبین أعداد لتزاید مناسبة               بیئة

 األرض   إلقامة   مشروعهم   في   سوریا.

التسامح وثقافة حضاري عمق من یختزنه بما السوري المجتمع بقي القاتمة الصورة تلك ورغم                ولكن،

حرب نحو االنزالق على عصیًا العربیة، المجتمعات بعض من غیره عن میَّزته التي والمدنیة                والتُّعایش

له األمریكي الغزو من فترة بعد اندلعت التي العراقیة أو 1975 العام في لبنان شهدها التي كتلك                   طائفیة

من الرغم وعلى الطائفي، والشحن التَّحشید كل من الرغم على وذلك ،2003 العام في                واحتالله

مساحة على عامة لظاهرة تتحول لم بشاعتها، وعلى أنها إال الطرفین، مناصري من الفردیة                الممارسات

رفضًا منه أكثر سیاسي موقف عن تعبیر سوى الیوم نراها التي الطائفیة االصطفافات ولیست                الوطن،

طائفة ألي انفصالي مشروع أي المعاصر السوري التاریخ في یكن لم أنه نضیف أن ویمكن اآلخر.                  لوجود

استعماریة سیاسة عن تعبیر كانت والتي لسوریا احتاللها أثناء فرنسا أقامتها التي الدویالت استثنینا                إذا

  للسیطرة   ولم   تكن   تتویجاً   لسیاسة   انفصال   لدى   أي   طائفة   .

هذا كل بعد المجتمع في للسیاسة تموضع إعادة قریبة) عنها نقول ال (التي التسویة إنجاز مؤتمر بعد                   سیتم

للحل، التوصل قبل الماضیة الفترة في سادت التي لتلك تمامًا مخالفة االستقطابات وستكون               الغیاب،

االستقطابات ستكون بل سواها، أو السالح استخدام أو الغربي/اإلقلیمي العسكري التدخل من              كالموقف

باإلضافة وسواها، المرأة قضیة مثل اجتماعیة وقضایا والدستور الدولة وشكل السیادة استعادة حول               تدور

  لدخول   الفئة   الصامتة   لمیدان   السیاسة   .

األرض على للقوة عالقة ال أي أمریكي، روسي توافق حصیلة هو جنیف مؤتمر أن الواضح من صار                   لعلَّه

بعد ماذا أو جنیف مؤتمر بعد ماذا الجمیع: على نفسه یطرح الذي والسؤال قریب، من وال بعید من ال                     به

من العدید والدة ستشهد التي االنتقالیة المرحلة بعد ولما االنتقالیة للمرحلة أعددنا وماذا عام؟ بشكل                 التسویة

یفهم أال وأرجو الواسعة. بمفرداتها السیاسة هي الصراع أدوات ستكون حیث السیاسیة، والقوى               األحزاب

 أي   أحد   أن   األمور   سهلة   والطرق   معبَّدة.

بالقرار اإلقلیمیة الدول وبعض الكبرى الدول سفارات إمساك وهي جنیف لمؤتمر منطقیة نتیجة               ثمة

یعني الذي األمر وسواه, جنیف ونفَّذت وصاغت أنتجت التي هي السفارات تلك أن حیث السوري،                 السیادي

وهو تمامًا، وسواه جنیف مؤتمر طواها قد 1946 17نیسان في السوري الشعب افتتحها التي الصفحة                 أن

أجل من والفكریة السیاسیة هاتها توجُّ بمختلف الوطنیة القوى على تاریخیة ومسؤولیة ثقیًال عبئًا یفرض                ما



 
 

السفارات هیمنة ضد األولى القذیفة كانت وإذا الواقع. ذلك لمواجهة وبقوة أیضًا مدعوة وهي یادة السِّ                 إعادة

2014 العام جنیف2 لحضور روسیًا طلبًا رفضت عندما الوطنیة التنسیق هیئة رسمي وبشكل أطلقتها               قد

 تحت   مظلة   االئتالف   وبقیادته   وبشروطه،   فالمطلوب   قذائف   دائمة   ومستمرة   ومن   كل   الجهات.

السیاسة حكمت رئیسیة سیاسیة تیارات ثالث أن نجد لسوریا السیاسي التاریخ على سریعة نظرة ألقینا                 إذا

والبعثي الناصري بشقیه والعروبي اإلسالمي التیار وهي بالمعارضة أو السلطة في التي سواء               السوریة

أمضاها التي الماضیة سنة الخمسین عبر سوریا في ُفرصه العروبي التیار استنفذ وقد الماركسي.                والتَّیار

فاعًال كان لم الذي اإلسالمي للتیار بالنسبة وأما والحریات، والتَّنمیة التحریر مسألة في فشله بعد الحكم،                  في

اللعبة ودخوله المسلمین" "األخوان الرئیسي التنظیم عبر األولى تأسیسه فترة منذ السوریة السیاسة               في

السلطة مع المسلح للصراع تفجیره عبر إال العشرین، القرن وخمسینات أربعینات في              الدیمقراطیة

اإلسالمي التیار سیخسر ولكن بعد. فیما غالیًا ثمنه التنظیم دفع الذي األمر 1982-1979               السوریة

3 في المصري لشقیقه جرى الذي بعد الكثیر الجهادیین) والسلفیین السلفیین، (اإلخوان، الواسع              بمروحته

لم والتي 1982-1979 النظام مع مسلحًا صراعًا ر فجَّ عندما السابقة خساراته عن ناهیك               یولیو2013،

من كان إذ برمته، المجتمع وخسرها معه والوطنیة الدیمقراطیة القوى خسرتها بل فقط، لوحده                یخسرها

الحركات كل تجاه أكثر التَّشدد أو بولیسیة دولة إلى الدولة ل تحوُّ أخرى، لعوامل باإلضافة                نتائجها

في وجوده خالل من علیها استحوذ التي الهالة من الكثیر سوریا في اإلسالمي التیار خسر أیضًا                  المعارضة.

إسالمیة تیارات مارستها التي البشعة الممارسات بسبب الماضیة سنة الخمسین طیلة المعارض              الصف

السریع االنقضاء بعد الحظوظ من الكثیر له یكون ولن وشقیقاتها، داعش و النصرة كجبهة سوریا في                  مقاتلة

 لشهر   العسل   بین   التنظیم   العالمي   لإلخوان   المسلمین   والوالیات   المتحدة.

طیلة المعاِرضة السیاسات رسم في وبقوة مشاِرَكًا كان وإن سوریا في ب ُیجرَّ لم الذي الماركسي التیار                  بقي

لمواجهة التحدیات من جملة الیسار هذا على یطرح الذي األمر السوریة السیاسیة الساحة على                وجوده

واحد ماركسي تیار ضمن سوریا في الماركسیة الفصائل كل اندماج سیتم هل منها: القادمة                االستحقاقات

تأثیر؟ الال حالة وبالتالي التشرذم، حالة ستستمر أم الفصائل تلك سیجمع الذي السیاسي البرنامج هو                 وما

خاصة ماركسیة وصوغ الماركسیة تبیئة أي واإلسالم، العروبة من الماركسي الیسار موقف هو               وما

الواسعة بمروحته عربي یسار عن الحدیث یصح وهل مثًال. غرامشي ماركسیة كحال العربي               بالمجتمع

 لمالقاة   استحقاقات   قادمة   مثل   شكل   الدولة   ووضع   المرأة   والتشریع   وعالقات   سوریا   الدولیة   واإلقلیمیة   .

وتدخالت أهلیة وحروب داخلیة صراعات شهدت لدول نسبیًا بعیدة نماذج ثالث الیوم السوري الشعب                أمام

اللبناني النموذج ,وهي ودولیة محلیة بمشاركة سیاسیة تسویات شِهَدت ثم ومن ودولیة إقلیمیة               وتداخالت

ستة من وأكثر اللبناني النموذج على عامًا وعشرین سبع من أكثر مضي ,وبعد ولكن واألفغاني،                 والعراقي

الدول تلك أن القول یمكن العراقي، على سنوات عشر ثالثة من وأكثر األفغاني النموذج على عامًا                  عشر

هي التَّسویات تلك أنتجته ما جّل بل المستقّرة، الدول من قریبة تبدو وال سیاسیًا استقرارًا تشهد لم                   الثالث

دولة. ُیسمى لما كرتونیة واجهة عبر الفعلي الحاكم هي وسواها الطائفیة مكوناتها تزال ال رخوة،                 دول

في الهائلة الفوارق ورغم وتونس، مصر هما العربي الربیع دول من لدولتین قریبن نموذجین أیضًا                 وأمامه

من واالستنتاج القول یمكن أنه إال سوریا، وبین بینهما أو بعض، مع الدولتین لكال والخواتم                 البدایات



 
 

األحزاب هم والدولة للمجتمع متكامًال برنامجًا م وقدَّ الواجهة تصدر من أن والتونسیة المصریة               التجربة

م،   أو   الحركات   السیاسیة   التي   أنشئت   على   عجل.   التقلیدیة   المنظمة   ولیس   الشباب   غیر   المؤدلج   أو   غیر   المنظَّ

-___________________________________________ 

 

 

 دراسة   مترجمة:

 االنفصال   السوري:

  لماذا   التقسیم   لیس   هو   الجواب؟

 (فلورینس   غاوب:   كبیر   المحللین   في   معهد   االتحاد   األوربي   للدراسات   األمنیة.)

 

واحد خیار سوى یتبقى یعد لم أنه یبدو السالم، محادثات جوالت من والعدید الحرب من سنوات ست                   بعد

من حتى أو روسیا- تتمنى كما الفیدرالیة- قواعد خالل من إما لذلك الوصول ویمكن البلد. تقسیم                  لسوریا:

یبلغ التي سوریا، أن ُیقال المتحدة. الوالیات تفضله الذي اإلجراء وهو كلیًا، الحالي بشكله البلد تفكیك                  خالل

و بریطانیا، و فرنسا ِقَبل من مصطنع كیان هي عرقیة مجموعات عشر تضم و ملیون 21 سكانها                   تعداد

ربما سویة، العیش ترید تعد لم العرقیة المجموعات كانت إذا النِّقاش. هذا لقبول إغراءًا األمر هذا ل                  یشكِّ

لن االنفصال خطیر: إنه بل مضلِّل، فقط النَّهج هذا اعتبار یمكن ال ذلك، مع و راحة. هو االنفصال                    یكون

  یحل   المشكلة.

 سوریا   لیست   كیاناً   مصطنعاً   كما   یظن   البعض

الحرب حول النقاش أثناء ًیقال األحیان، من كثیر في مصطنعًا. كیانًا لیست سوریا شيء كل قبل و                   أوًال

الشرق بلدان أوجد الذي هو 1916 بیكو سایكس الّسري البریطاني الفرنسي االتفاق أن السوریة،                األهلیة

طرق: عدة من صحیح غیر هذا الواقع في المنطقة. مشاكل لجمیع األسس وضع بالتالي و الحالیة،                  األوسط

العراق. شمال داخل إلى تمتد حیث الحالیة، سوریا من بكثیر أكبر بیكو سایكس لخطة وفقًا سوریا                  كانت

تكن لم ذلك، عن فضًال أصغر. أو أكبر سواء الحالیة الحدود رسمت التي هي 1923 لوزان معاهدة                   كانت

 الحدود   مصطنعة   تمامًا،   كما   أنها   تستند   إلى   حدٍ   كبیر   على   المناطق   السابقة   لإلدارة   العثمانیة.

كدولة سوریا مفهوم أن خارجي، تأثیر بواسطة نْت تكوَّ قد السوریة الدولة أن حقیقة تعني ال ذلك، من                   األهم

بمثابة أنفسهم و بالدهم یرون السوریون فالمواطنون ذلك، من العكس على العدم. من ُانِشَئْت قد                 قومیة

قبل الثَّامن القرن إلى سوریا أسم فیها ُیذكر مرة أول یعود المختلفین. السیاسیین لألسالف التاریخیین                 الوَرثة

حكم تحت إسالمیة، مقاطعات ة عدَّ من كمقاطعة ام، الشَّ بالد أسم تحت السیاسیة قّمتها وصلت لكنَّها                 المیالد،

كیان عشر السادس حتى المیالدي السابع القرن من كانت و العبَّاسیین. و األمویین ثم الراشدین                 الخلفاء



 
 

مدینة كانت كذلك و المیالدي، السابع القرن في األمویة الخالفة عاصمة دمشق كانت جدًا. هام                 سیاسي

القرن في الشام بالد العثمانیون غزا عندما و المیالدي. الثامن القرن في شید الرَّ هارون عاصمة هي                  الرقة

و زور، حلب، القدس، بیروت، محلیة: أسماء علیها أطلقوا و مناطق، خمس إلى موها قسَّ عشر،                 السادس

ت   إلى   ما   ُیعَرف   الیوم   باألردن.   دمشق،   و   ُدعَیت   المنطقة   األخیرة   أیضاً   "سوریا"   و   امتدَّ

تم ولكن السابق. للكیان كوریث األولى العالمیة الحرب بعد العثمانیة الدولة سقوط مع نفسها سوریا                 وجدت

الیوم ُیعَرف ما تضم سوریا حدود تعد لم لوزان. معاهدة خالل من كبیر، حٍد إلى و مساحتها                   تقلیص

و تركیا. جنوب و العراق شرق شمال من أجزاء أو الفلسطینیة، األراضي و لبنان أو إسرائیل أو                   باألردن،

ُیستعمل األصل الروماني سوریا أسم أصبح و االستعمال، من یسقط الشام بالد مصطلح بدأ الوقت نفس                  في

ظل في الحالیة سوریا تقسیم تمَّ عندما المنكمش. اإلقلیم عن النظر لصرف ذلك یكون قد و كبیر،                   بشكل

معنى. أي بدون العرقیة العوامل فیها كانت التي السوري التاریخ في األولى المرة كانت الفرنسي،                 االنتداب

بهذا الشعب یقبل لم ذلك مع و حلب. دولة و دمشق دولة و العلویین و للدروز دویالت إلى سوریا تقسیم                      تم

علیه، بناًء و إنسان. ألف 100 من أكثر فیها ُقِتل و سنوات، عدة استمرت و انتفاضة اندلعت و                    التَّقسیم،

سوریا إن تمامًا: الوطنیة هویتها تعكس ال أنها من الرغم على هذا تمامًا، مصطنعة لیست السوریة                  فالحدود

 یجب   أن   تكون   أكبر،   و   لیس   أصغر.

وریة:  فهم   الحالة   القومیة   السُّ

األراضي تلك إلعادة بفعالیة و حاولت لكنها فحسب، الشام لبالد السیاسي السلیل فقط نفسها سوریا تعتبر                  ال

لسوریا الواسعة اإلقلیمیة الهویة ظهرت قد و األسد. حافظ الرئیس حكم ظل في خصوصًا و                 لسیطرتها،

الدول مع سیاسیًا تتحد أن مناسبات عّدة في سوریا حاولت السوریة. الخارجیة السیاسة خالل من                 الكبرى

و .1961-1958 من مصر مع وحدتها ت واستمرَّ العراق. و لیبیا و الیمن ذلك في بما األخرى،                  العربیة

حد إلى بعیدًا األسد حافظ ذهب و عامًا. ثالثین من ألكثر لبنان الّسوریة القوات احتلت فقد ذلك، على                    عالوة

عدم األمر هذا ر یفسِّ و الّسوري. الشعب من جزء هم اللبنانیین و الفلسطینیین و األردنیین أن إلى                   اإلشارة

"شعب اللبنانیین و السوریین یكون المفترض من كان :2008 العام حتى لبنان في لسوریا سفارة                 وجود

ینتمي التركیة) هاتاي (مقاطعة إسكندرون لواء بأن تعترف ال سوریة تزال ال ذلك، إلى باإلضافة                 واحد".

بتسلیمه بفرنسا قامت لكن و العثماني، الحكم أیام حلب والیة ضمن یقع تاریخیًا إسكندرون لواء كان                  لتركیا.

فقد فقط،: سوریا داخل من سوریا لمفهوم الدعم یأِت لم أتاتورك. حكم فترة خالل ،1937 العام في                   لتركیا

یعتقد حیث لسوریا، لبنان یضم أن العشرین القرن ستینات حتى االجتماعي القومي السوري الحزب                حاول

  الحزب   أن   المستعمر   هو   الذي   فصل   البلدین   عن   بعضهما.

ألن دة، موحِّ قوة تكون أن السوریة القومیة على كان اإلقلیمیة. الهویة هذه على السوریة القومیة                 تستند

اإلقلیمي العامل دینیین: غیر عاملین على السوریة القومیة وتعتمد طائفیًا. و عرقیًا ع متنوِّ السوري                الشعب

من المستمدة الجغرافیة المرجعیة هو االسم الشام. بالد أسم في اإلقلیمي العامل یتجلى و الثقافي. العامل                  و

بالد أن حقیقة تنعكس و الشرق. بمواجهة هما و المدینة و لمكة الیسرى األرض أي الیسرى)                  (األرض

یرمز حیث الحالي، السوري العلم في طویلة قرون مضي بعد مهمة سیاسیة مرجعیة نقطة تزال ال                  الشام



 
 

اللون یرمز حین في العباسي، للعهد األسود و األموي للعهد األبیض و الراشدي للعصر األخضر                 اللون

  األحمر   ِلَدم   من   سقطوا.   و   هو   نفس   العلم   الذي   كان   أیام   الوحدة   مع   مصر.

األمر یكن (لم سوریا مثل األعراق متعدد لمجتمع جذابة دة موحِّ أیدیولوجیة أیضًا العربیة القومیة                كانت

الوحدة لحركة األول المعقل سوریا تكون أن المصادفة قبیل من لیس و الكردیة)، لألقلیة بالنسبة                 كذلك

الذي فیصل، الملك الهاشمي الزعیم ظل في العربیة القومیة للوحدة محاولة أول سوریا مت قدَّ و                 العربیة.

فرنسا) ِقَبل من أشهر ستة بعد المملكة هذه سحق 1920(تم العام دمشق في السوریة العربیة المملكة س                  أسَّ

للبالد: الرسمي االسم في بل فحسب، الوطني النشید في لیس الیوم، حتى موجودة العربیة اإلشارة تزال                  ال

في علیه المنصوص و یوحدهم، الذي الفكر هذا بسبب ربما سوریا- شهدت السوریة. العربیة                الجمهوریة

  الدولة-   القلیل   من   أعمال   العنف   العرقي   و   الدیني   خالل   أكثر   من   ستین   عاماً   بعد   االستقالل.

تحمل متمرد، عسكري فصیل 150 من أكثر بین من دین. المتمرِّ صفوف بین الیوم القومیة الهویة                 وتتواجد

هناك و الشام) جیش الشام، أحرار الشام، صقور الشام، (أنصار الشام لبالد أسماءها في إشارة منها                  العدید

اإلسالمیة الدولة ُیسمى مما العكس على و سوریا). أحرار و الحر السوري (الجیش لسوریا تشیر                 تسمیات

فقدان على خوفًا وذلك األجانب، المتطوعین السوریین المتمردین معظم یقبل ال النُّصرة، جبهة أو                "داعش"

ولكن الرسمي العلم ألوان نفس یحمل الحر السوري الجیش علم حتى بهم. الخاصة الّسوریة                الّشرعیة

  بترتیب   مختلف.

الذي "داعش" اإلسالمیة الدولة الثقافیة: القومیة أو السوریة اإلقلیمیة تعارضان جماعتان األساس في               هناك

من %15-10 بین ما یشكلون الذین السوریین األكراد و الخالفة، و الوسطى للقرون لسوریا العودة                 یریدون

كبیر حد إلى و (تتماثل إداریة مناطق عّدة إلى علیها تسیطر التي المناطق "داعش" مت قسَّ السكان.                  مجموع

و فیدرالي، نظام إطار في الذاتي الحكم 2016 آذار/مارس شهر في األكراد أعلن و السوري)، النظام                  مع

فیدرالي أساس على سواء سوریا تقسیم یكن لم سواء. حٍد على المعارضة و النظام اإلعالن هذا رفض                   قد

حدودها في سوریا على فالحفاظ ذلك، من العكس على اإلطالق. على المتمردین مطالب بین من كّلي                  أو

حسن حتى و العبدة أنس الوطني االئتالف رئیس و األسد بشار الرئیس بین المشترك األمر هو                  الحالیة

  نصر   اهللا   زعیم   حزب   اهللا.

 سوء   فهم   دینامیات   الصراع:

ینظرون الروسي و األمریكي الجانب الزال القومیة، السیاسیة بهویتها القوي سوریا شعور من الرغم                على

الخاطئ للفهم هذا یرجع و السوري. للصراع الحل أنها على السیاسیة أو اإلقلیمیة التَّقسیم                لعروض

الدینیة، أو العرقیة االختالفات تؤدي ال الواقع، في السوري. الصراع ظروف و الخاصة و العامة                 لألسباب

على تنتشر األهلیة الحروب أن الدراسات واسع.تشیر نطاق على و منتشر االعتقاد هذا أن من الرغم                  على

الصراع مسألة في الباحث أظهر الضعیفة. الدولة مؤسسات و المنخفض الدخل ذات المجتمعات في                الغالب

في فقط الصراع زیادة احتمال في طفیفة زیادة إلى تقود العرقیة العوامل أن Paul Collier كولیر                  باول

في الهامة االختالفات ترتبط حیث المتماثل، الحجم ذات عرقیة مجموعات ثالث من تتألف التي                المجتمعات

یكون المثال) سبیل على عًا(الهند تنوَّ المجتمعات أكثر في الصراع الواقع، في العرقیة. الهویة مع                 الدخل
1
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أیضًا الصحیح أخرى، ناحیة ومن الباقي. على السیطرة معیَّنة جماعة أي تستطیع ال ألنه ربما – عنفًا                   أقل

في الطائفیة الورقة على السیاسیین القادة یلعب ما غالبًا الدینیة. و العرقیة الهویات تقّوي الصراعات                 أن

تخلق ال الهویة األساسیة. جماعتهم مع واسع نحو وعلى الناس تتطابق الصراع أوقات في و                 خطابهم،

  الصراع،   الصراع   هو   الذي   یخلق   الهویة.

السوري الصراع أن واسع اعتقاد هناك العلویة، األقلیة من هو و األسد الرئیس وصول منذ و ذلك،                   ومع

من خلیطًا یحتوي یزال ال النظام أن حقیقة من الرغم على العلویة- الدیكتاتوریة ضد سنیِّة انتفاضة                  هو

تظاهر لقد العلیا، القیادیة المناصب العلویین یشغل ربما حین في تقریبا- كلها السوریة العرقیة                الجماعات

یكون أن أجل من بالحكم، له الطویلة السنین خالل واسع نطاق على ممثل لیكون األقل على بذلك،                   النظام

للصراع یكن لم أنه أیضًا القول یمكن و المثال. سبیل على دمشق في نة السُّ التُّجار عائالت من                   مقبوًال

تستعمل الخصوص وجه على بدأت اإلسالمیة الجماعات ولكن عرقي، أو دیني ُبعد أي بدایته في                 السوري

بجعل المثال سبیل على العرعور عدنان الداعیة هدد فقد النظام. مع صراعها و خطابها في طائفي                  أسلوب

شخص 40 إعدام على عدرا مدینة في النصرة جبهة أقدمت 2013 عام في و . مفرومًا" "لحمًا                   العلویین

لمناطق العرقي التَّطهیر و التَّشرید زاد كلما الحرب أمد طالت وكلما المسیحیین. و الدروز و العلویین                  من

نة.   بأكملها.   یغذي   وجود   حزب   اهللا   و   الوحدات   اإلیرانیة   االنطباع   بأن   هذا   القتال   هو   بین   الّشیعة   و   السُّ

ثانیًا، بحتة. سیاسیة مطالب هي المعارضة مطالب أوًال، دینیًا. عرقیا- صراعًا لیس السوري الصراع                لكن

على السوریین الجنود من المئات الرقة في "داعش" أعدمت فقد معینة. فئات بین یمیز ال سوریا في                   العنف

األسد نظام داخل موجودین یزالون ال نة السُّ لیس "داعش". مثل نیة السُّ للطائفة ینتمون أنهم من                 الرغم

ضد یقاتلون أنهم حتى و بل، السوریة، المسلحة القوات من العظمى الغالبیة یشكلون یزالون ال بل                  فحسب،

من العظمى الغالبیة أن إال عرقیا، و دینیًا منحًى یأخذ بدأ الصراع أن من الرغم على سّنیة.                   میلیشیات

دلیًال تقدم و اإلرهابیین. أو للطغاة اآلخر الجانب هو و االقتصادي، الوضع على تركز تزال ال                  الخطابات

صدرت وثیقة خالل من فقط الدینیة الهویة على صراعًا یكون أن من أبعد هو الصراع أن على                   آخرًا

النظام. عن بنفسها تنأى األسد) الرئیس إلیها ینتمي (التي العلویة الطائفة عن ممثلون أعّدها و                 مؤخرًا

لكنها و عرقیة، أو دینیة حربًا لیست أنها كما االنفصال، أجل من حربًا لیست علیه، بناًء السوریة                   فالحرب

  انتفاضة   ضد   الحكومة.

 حل   إقلیمي   لمشكلة   سیاسیة:

األساسیة. للمشاكل األمد طویل حل هو المناطقي التقسیم یكون أن یمكن ال أعاله، المذكورة لألسباب                 وطبقًا

في حدث كما السیاسیة، الطائفیة النزعات یعزز أن شأنه من الحل هذا مثل إن ذلك، من العكس                   على

الضحایا،و من العدید أوقع الذي العرقي التَّطهیر إلى هناك األراضي تقسیم ى أدَّ حیث الهرسك. و                 البوسنة

االستیطان جیوب في البوسنة في العرقیة المجموعات تناثرت و شخص. ملیون من ألكثر الداخلي                الّنزوح

تطبیق على عامًا عشرین بعد متجانس. بشكل السكان تقسیم المستحیل من كان لذلك اإلقلیم، أنحاء جمیع                  في

وجود بسبب الحاالت بعض عودة وكانت بوسني، نازح ملیون نصف سوى یعد لم للسالم، دایتون                 اتفاق

عرقیا متجانسة أجزاء في اآلن شخص ملیون من أكثر یعیش لعودتهم. ضامن ذلك وكان الدولیة،                 القوات



 
 

البوسنة اتحاد داخل الصربیة الجمهوریة في الغالب في یعیشون الذین الصرب الالجئین مع البوسنة،                من

خ   المشكلة   بدال   من   حلها.  والهرسك.   في   التحلیل   النهائي،   بحكم   األمر   الواقع،   تقسیم   البوسنة   رسَّ

العرقي التوّزع حیث من كبیر حٍد إلى مختلطة البوسنة- و لبنان مثل تمامًا سوریا- أن هنا الحاسمة                   النقطة

الساحل في العلویین و البالد جنوب في الدروز مثل معینة مناطق في العرقي التركیز عن النظر                  (بصرف

في األكراد یستوطن ال البالد. أنحاء جمیع في اإلسماعیلیة و العلویة و المسیحیة الطوائف                الغربي).تنتشر

من شعبها توطین إعادة بدون سوریا تقسیم المستحیل من سیكون لذلك و كامل. بشكل لوحدهم البالد                  شمال

هو التَّجانس هذا أن المفارقات، من و الناس. یریده ما لیس و الطائفیین، القادة یریده ما بالضبط هذا و                     جدید.

اللبنانیین معظم رفض المطاف، نهایة في األهلیة. الحرب من عام 15 بعد التَّفكك من لبنان أنقذ من                   نفسه

دة. لوا   بدالً   من   ذلك   تشكیل   حكومة   موحَّ   فكرة   المیلیشیات   لتقسیم   البالد   إلى   كانتونات   دینیة،   و   فضَّ

المشكلة لیست أعراضها. إلدارة لكن و األصلیة، السیاسیة المشكلة لحل سوریا تقسیم یكون لن ثم،                 ومن

طویلة. سنوات منذ و قمعي النظام و ضعیفًا، اقتصادًا تدیر كانت لطالما السوریة الدولة أن كما األسد،                   بشار

في االستقرار من طویل وقت هناك یكون أن قبل حلها یمكن وال الجمیع، باعتراف و ذلك من أعقد                    المشكلة

  سوریا.

 سابقة   إلقلیمیة   خطیرة:

إلیه ُینظر أن یمكن هنا، المناطقي الّتقسیم المنطقة، كامل على نتائج له یكون أن سوریا لتقسیم یمكن                   أخیرًا،

و األكراد األمر هذا سُیغري و آخر. مكان في االنشقاق یشجع و السیاسیة، المشاكل لحل حاسم                  كدواء

المناطقیة بالوحدة المتعلق المستوى في السیاسیة المشاكل لحل الخلیج، في الشیعة و لیبیا، و لبنان و                  العراق

مما أكثر أنفسهم أجل من السیاسي العالج ضمان على تركیزًا أكثر األقلیة زعماء عن ناهیك كامل.                  بشكل

سواء السیاسیة- القضایا على ًا ردَّ إقلیمي انفصال هناك یكون حیث الرسمیة. الخدمات تقدیم أجل من                 هو

و القوة ضمان حول یتمركز األحیان أغلب في كان بنغالدش- أو الهرسك و البوسنة و كوسوفو في                   كان

 الموارد   قصیرة   األمد،   أكثر   من   االستقرار   الطویل   األجل،   و   عادة   یخفق   في   تحقیقه.

الوالیات و روسیا من كل خطط على سلبي بشكل العربیة اإلعالم أجهزة ردَّت بالضبط، األسباب                 لهذه

أجل من أخرى- مرة الحدود لترسم األجنبیة للقوى كطریقة إلیهما نظروا و سوریا، لتقسیم اعیة السَّ                 المتحدة

تبقى سوریة كانت إذا بیكو. سایكس اتفاقیة فعلت كما تمامًا العربیة، الدول إضعاف و تمزیق من                  المزید

دة متعمَّ كمحاوالت المنطقة في خطوات هكذا لمثل ُینَظر سوف التَّقسیم، أو الفیدرالیة بعد مستقرة                غیر

  لزرع   بذور   عدم   االستقرار   من   الخارج،   كما   تم   النَّظر   لقضیة   غزو   العراق   العام   2003.

و األمن لمواطنیها ن تؤمِّ دولة صالح: حكم هو كانت نوع أي من المدنیة للنزاعات الوحید الحل                  إن

السیاسي، الفصل من أكثر یكلِّف و أطول وقت یستغرق ذلك أن الحقیقة الحقیقي. التَّمثیل و                 االزدهار

  وتشرح   لماذا   الفصل   السیاسي   هو   غالباً   هو   الخیار   األكثر   جاذبیة   للغرباء.

 



 
 

 ترجمة   هیئة   التحریر.

______________________________________ 

 

 

 لواء   إسكندرون
 

المؤرخین بعض ویسمیه تابًعا  لتركیا ، ،1939 منذ كونه رغم عشر ، الخامسة في  سوریا  المحافظة             ُیعتبر
تابعة  لوالیة إسكندرون منطقة كانت "األلزاس  واللور.ین  السوریة". لونغریج ستیفن         أمثال
ورغم العام ، السوري في  المؤتمر ومثلت البحر؛ على مرفأها مشكلة العثمانیة ،            حلب  ضمن  سوریا
عام السوریة بالدولة ربطها أعید أنه غیر التقسیم ، صدور  مراسیم أعقاب في مستقلة دولة               اعتبارها
غیر "بخطوة فرنسا قامت 1938 وفي عام األولى . السوریة إطالق  الجمهوریة ، وعاصرت 1926           
بالجمهوریة شكلیة ناحیة من مرتبط بقاءه مع ذاتًیا حكًما اللواء منح أعادت إذ واستفزازیة"                مسبوقة
نهائي، بشكل فرنسا انسحبت ،1939 التالي، العام وفي الشكلي؛ الرباط هذا إلغاء أعادت ثم                السوریة،
اسم تحت التركیة الجمهوریة من جزًءا وإعالنه بضمه وقامت تركیة، قوات اللواء دخلت حین                في
الدولة أراضي على بالحفاظ المنتدبة الدولة یلزم االنتداب  الذي مخالفة  لصك یعتبر ما وهو              "هاتاي "؛

  المنتدب   علیها.

نسبة  تركمان تتجاوز ولم الطوائف، مختلف بین سوریا  الموزعین من  عرب كانت اللواء سكان             غالبیة
وحمص، وحلب، دمشق، إلى نزحت اللواء، سلخ بعد .1939 إحصاءات حسب %39.4              سوریا  فیه
تابعة كانت التي لبلدة  كسب  األرمنیة صغیر استثناء مع وأرمنه، اللواء عرب من كبیرة أعداد               والالذقیة،
اللواء سلخ أفضى الالذقیة . تتبع  محافظة بحیث الحدود، الفرنسیة المفوضیة فعّدلت            للواء،
الرئیس  هاشم استقالة ثم مردم ، جمیل لإلطاحة  بحكومة أفضت 1939 التي          النطالق  احتجاجات
خارج سوریا إبقاء في االعتبار هذا وساهم محتلة، أرًضا اللواء اعتبر التالیة السنوات في                األتاسي  نفسه؛
مجدًدا تركیا مع العالقة توترت فیه، عضًوا تركیا بغداد  لكون مثل  حلف المنطقة مستوى على               مشاریع
یحدث ولم حرب؛ اندالع حال في المصري  إلى  الالذقیة  للدفاع استدعاء  األسطول لدرجة ،1957            عام

 على   مستوى   الحكومات   المتعاقبة   أي   اعتراف   بشرعیة   كون   اللواء   جزًءا   من   تركیا.

أنطاكیة ، ومقر  بطریرك ومركزها، سوریا عاصمة اللواء، كانت  أنطاكیة  عاصمة "اإلنتیكیة"، سوریا           في
على بارزة شخصیات خرجت ومنه بشقیها  البیزنطي  والسریاني ، السوریة للكنیسة المحلي           الرأس
خرجت فقد المعاصرة سوریا في أما الذهب ، فم اإلنطاكي ،  ویوحنا إغناطیوس مثل العالم              مستوى
بركات ، الدولة  صبحي رئیس مثل المحلي الصعید على هاًما دوًرا لعبت التي الشخصیات من               مجموعة

 والمفكر  زكي   األرسوزي ،   والشاعر  سلیمان   العیسى .
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الشمالیة الزاویة خلیجي  اسكندرون  والسویدیة  في على یطل مربع، كیلومتر 4800 اللواء مساحة            تبلغ
الخلیجین بین یفصل الخنزیر  الذي الساحلي  رأس شریطه ویتوسط المتوسط ، األبیض           الشرقیة  للبحر
طبیعة ذو اللواء أنطاكیة  واسكندرونة  وأوردو  والریحانیة  والسویدیة  و أرسوز . مدنه أهم        المذكورین.
الجبال هذه وبین النفاخ، موسى  وجبل األقرع  وجبل األمانوس  وجبل أربعة:  جبال جباله وأكبر            جبلیة،
عفرین  ونهر السویدیة ،  ونهر في  خلیج یصب العاصي  الذي فهي:  نهر أنهاره أهم أما العمق .            یقع  سهل

 األسود   (الذین   یصبان   في   بحیرات  سهل   العمق ).

 التاریخ

المنطقة طوروس  وضموا جنوب  جبال إلى هـ 16 عام العسكري بزحفهم المسلمون العرب             وصل
 الجنوبیة   من   اللواء   إلى   حكمهم.   وفي   العهد   العثماني   كان   اللواء  سنجًقا  تابًعا  لوالیة   حلب .

المناطق بتبعیة واضحة إشارات حسین  مع  مكماهون  على مراسالت  الشریف احتوت 1915          عام
یقع خط على للدولة الشمالیة للحدود (تعیین الموعودة العربیة الدولة طوروس  إلى جنوب  جبال              الواقعة
مدن  البیرة  وأورفة  وماردین  وفدیان علیه تقع الذي شماًال 37 لخط         شمال  مرسین  ـ  أضنة  الموازي

الفرنسي  على  سوریا  ولبنان  تبع بدء  االنتداب مع أّما حدود  إیران ). حتى عمر  وعمادیة ، ابن          وجزیرة
لالنتداب التابعة الزرقاء المنطقة بیكو  داخل سایكس في  اتفاقیة إسكندرون لواء كان حلب .             اللواء  والیة

 الفرنسي   بمعنى   أن   المعاهدة   اعتبرته   سوریاً   وهذا   یدل   على   أن   هذه   المنطقة   هي   جزء   من   سوریا.

االسكندرون منطقتي بعروبة 1920 "سیفر" معاهدة في العثمانیة  المنهارة           اعترفت  الدولة
من  المملكة جزءا اللواء وكان .(27 (المادة العربیة بالبالد وارتباطهما           وكیلیكیة (أضنه  ومرسین )
الفرنسي  في  معركة بید  االحتالل األولى  وسقطت العالمیة نهایة  الحرب عقب قامت العربیة  التي          السوریة
إلى االسكندرون لواء ُضم الفرنسي، االنتداب شكلها التي السوریة الدویالت توحید بعد أّما               میسلون .

 السلطة   السوریة   المركزیة.

فرنسي. حاكم للواء وُعین سوریة عن اللواء بفصل قرارًا األمم عصبة أیار  1937 أصدرت              في 29
اللواء مدن إلى السوري العام للرأي مفاجئ بشكل التركیة القوات تموز  1938 دخلت             وفي 15
ضمنت وتركیا، فرنسا بین حیكت مؤامرة إلى  أنطاكیة  وكانت الفرنسي الجیش وتراجع            واحتلتها،

 بموجبها   فرنسا   ضمان   حیاد   تركیا      في  الحرب   العالمیة   الثانیة .

وشكك األتراك فیه فاز تركیا إلى االنضمام حول استفتاء على الفرنسیة اإلدارة أشرفت ،1939 عام                 في
اللواء تتریك سیاسة ابتدأت ثم لصالحهم، باألصوات تالعبوا األتراك أن خصوصًا بنتائجه              العرب
تلك في الزراعیة السوریین أراضي كل ُسرقت حیث السوري، الوطن بقیة إلى األصلیین سكانه                وتهجیر
من  العربیة  وهي األسماء كافة بتغییر تركیا قامت ثم للمتضررین، أمواًال تركیا تدفع أن دون               المنطقة
العالقات في الشدید للتوتر مصدرًا األمر هذا وظل المحتلة، الدولة لغة إلى  التركیة  وهي األصلیة               اللغة
محافظات أغلب في األغلبیة العرب یشكل والیوم هذا. یومنا وإلى عقود سبعة طیلة وسوریا تركیا                 بین

  االسكندرون   (من   أصل   اثنتي   عشرة   قطعة   قسمتها   تركیا   كي   تصبح   عودتها   إلى   سوریا   أصعب).
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الرابعة المادة نصت حیث نفسه، االنتداب لصك مخالفًا تركیا إلى اللواء بإعطاء الفرنسي اإلجراء                كان
سالمة على والحفاظ إلیها الموكلة البالد وحدة باحترام المنتدبة الدولة إلزام على االنتداب صك                من
من اآلالف عشرات دخول عن النظر بغض فرنسا قامت الفرنسیون. به یتقید لم ما وهو                 أراضیها،
في الحلفاء جانب إلى تركیا دخول في ذلك یساهم بأن أملت حیث االستفتاء، بغرض اللواء إلى                  األتراك
العرب من سكانه معظم وطرد اللواء داخل جیشها بنشر تركیا قامت النازیة. كما ألمانیا على                الحرب

 واألرمن.

حیث من لألتراك كبیرة غلبة هذا وأعطى المحتلة، الفرنسیة السلطات أجرته الذي االستفتاء العرب                قاطع
 عدد   المسجلین   لالستفتاء   سنة   1938.

السیاسة بسبب سكانه من العربیة للنسبة تعداد أي یوجد وال نسمة، ملیون حوالي حالیًا اإلقلیم                 یسكن
الذي والعرقي واللغوي الثقافي القمع من العرب اإلقلیم سكان ویشكو القومیة، لألقلیات القمعیة               التركیة
متابعة وهو المجاالت كل في التركي العرق لصالح العربیة األقلیة ضد والتمییز علیهم تركیا                تمارسه

 نحو  التتریك  الكامل   للواء.

األراضي في أقربائهم وبین اللواء سكان بین كاألعیاد خاصة مناسبات في مستمر تواصل               وهناك
زالت وما الوطني، ترابها من جزءًا اإلسكندرون لواء تعتبر سوریا زالت وما المجاورة،               السوریة

 الخرائط   السوریة   تظهر   لواء   اإلسكندرون   على   أنه   منطقة   سوریة   محتلة.

سیاسیة تسویة إلى التوصل تم عسكریًا، صراعًا تتفجر كادت تركیة سوریة أزمة وبعد 1998 عام                 وفي
على االتفاق تم كما الكردستاني ، العمال دعمها  لحزب عن سوریا أثرها على اتفاقیة  أضنه  تخلت              في

 تأجیل   أمر   اللواء   لوقت   الحق.

تقضي السوریة المصلحة أن أعلنت أنها إال اإلسكندرون، لواء عن تخل أي نفت السوریة                المصادر
الراهنة، المرحلة في تركیا مع السیاسي االقتصادي التعاون إلى والتطلع الخالفیة القضایا              بتأجیل
التركیة السوریة العالقات انتكاس وبعد به. تطالب سوریا في الشعبیة األوساط ظلت ذلك من                وبالرغم

  أثر   موقف   األخیرة   من  األحداث   التي   بدأت   عام   2011،   عادت   األصوات   المطالبة   به   إلى   االرتفاع.

 االقتصاد
لواء یعتمد كما النفط، لتصدیر تركیا تعتمدها التي البحریة الموانئ أهم من اإلسكندرونة مدینة                تعد
الزراعة، في أما الخالبة. الطبیعة جانب إلى تاریخیة مدن على الحتوائه نظرًا السیاحة على                اإلسكندرون
في صناعیة حركة یشهد كما اللواء  بالقطن ، الحبوب ،  التبغ ،  المشمش ،  التفاح ،  البرتقال  والزیتون .        فیشتهر

 قطاع  النسیج  والزجاج .

___________________________ 

 

 من   ذاكرة   السوریین

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9
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 فارس   الخوري:

 

1922 سنة في ببیروت. األمریكیة الكلیة وفي بصیدا األمریكیة المدرسة في ودرس ،1877 سنة في                 ولد

وزارة 1926 سنة وتولى العربي. الحقوق معهد في وأستاذًا السوري، االتحاد مجلس في عضوا                عین

 المعارف      وفي   سنة   1936   انتخب   عضوا   في   الوفد   السوري   المفاوض   لعقد   معاهدة   مع   فرنسا.

سنة مجلس في دمشق عن نائبا وانتخب النیابي المجلس في دمشق عن نائبا انتخب 1936 سنة                  وفي

فیما وتوالها ،1944 األول تشرین في – األولى للمرة – الوزارة رئاسة وتولى للمجلس. ورئیسا ،1943                

 بعد   مرتین.

المجلس رئاسة تولي إلى وعاد ،1945 آذار في العربیة الدول جامعة میثاق توقیع اجتماع في سوریة                  مثل

في لتمثیلها بالده عن غیابه رغم 1947 سنة انتخابات في دمشق عن نائبا وانتخب ،1947 سنة                  حتى

لجنة في عضوًا انتخب كما ،1948 وحزیران 1947 آب في مرتین األمن مجلس وترأس األمن،                 مجلس

وفي اإلسكندرونة، قضیة عن للدفاع 1950 أیلول في األمم هیئة إلى سوریة وفد وترأس الدولي.                 القانون

واعتزل 1954وربیع1955 خریف بین للوزارة رئیسًا أصبح ثم الوزارة، تشكیل عن اعتذر 1951               آب

عن والدفاع بتمثیلها واكتفى البالد، على مرت التي واالنقالبات الحوادث خالل والوزاري النیابي               العمل

الثاني كانون 2 األجل وافاه أن إلى داره فلزم بعد فیما والمرض الكبر به وقعد الدولیة، المحافل في                    قضایاها

  سنة   1962

الخوري فارس من كان فما الشرق، مسیحیي لحمایة سوریة إلى جاءت فرنسا أن غورو الجنرال أبلغه                  یوم

سوریة احتلت أنها تدعي فرنسا كانت إذا وقال: منبره إلى وصعد جمعة یوم في األموي الجامع قصد أن                    إال

علیه …فأقبل اهللا إال إله ال أن أشهد المنبر هذا من كمسیحي فأنا المسلمین، من المسیحیین نحن                   لحمایتنا

تذكرته وطني مشهد في القدیمة دمشق أحیاء إلى به وخرجوا األكتاف على وحملوه األموي الجامع                 مصلو

إله ال یهتفون وهم دمشق مألت حاشدة مظاهرات في یومها المسیحیین دمشق أهالي وخرج طویال                 دمشق

 إال   اهللا   …

 

 من   ذاكرة   الشیوعیین

 فوزي   الزعیم

 

1929 عام الحزب إلى وانتسب الالییك، مدرسة في .درس بدمشق السمانة حي في 1909 عام                 ولد

 واشتهر   بتنظیم   المظاهرات   (الطیارة)   والمشاركة   فیها.



 
 

إلى الشیوعیة المناشیر تصله كانت 1936 مظاهرات في مشاركته بسبب الزعیم فوزي اعتقل               وعندما

 الّسجن   لیوزعها   على   السجناء.

تقویة في بارزًا دورًا ولعب دمشق، في الحزب وجوه أبرز أحد األربعینیات بدایة حتى الزعیم فوزي                  كان

عائلة تقیم كانت حیث السمانة، حي وكان فیها، والحرفیین العمال من عدد بإدخال وتوسیعها، دمشق                 منظمة

عن المسؤول هو كان الفترة هذه وخالل األكراد. حي بعد دمشق في الحزب حصون أحد الزعیم،                  فوزي

 تنظیم   احتفاالت   الحزب   بالمناسبات   الحزبیة   أو   الوطنیة.

الحزب نشاط توسع النازیة، الجیوش واستسالم ستالینغراد معركة بعد وخاصة األربعینیات بدایة              في

حول منهم نخبة التّفت وقد المثقفین، بین انتشارًا تزداد الماركسیة األفكار وأخذت سوریة، في                الشیوعي

المحامین من عدد الحزب إلى انضم وقد االشتراكیة، األفكار لمناقشة حلقات في وانتظموا الشیوعي                الحزب

 واألطباء   والمهندسین   واألساتذة   والمعلمین.

انقالب حدوث عند باریس في كان الزعیم فوزي أن سلیمان منیر القدیم الشیوعي عن المال زیاد                  وینقل

راتبًا فوزي إلى یدفع أن باریس في سوریا ممثل من الزعیم حسني طلب وكیف فوزي)، (عم الزعیم                   حسني

ممثل علي ورد بل لفوزي، السیئة المادیة األحوال رغم المغري، العرض هذا فوزي ورفض                شهریًا،

ین   في   السجون   السوریة.  سوریا   بغضب:   كیف   آخذ   هذا   المال   ورفاقي   یعانون   األمرَّ

 

 تواریخ   سوریة

 االنتخابات   التشریعیة   في   سوریا   1947

 

أول أنها كما بعد  الجالء ، واألولى سوریا  الحدیث، في  تاریخ تجري تشریعیة انتخابات خامس              هي

اإلعادة جولة وتمت ،1947 تموز 7 في تمت الواحدة. الدرجة أو المباشر االقتراع بطریقة تنظم                 انتخابات

النیابي المجلس في مقعد 136 على التنافس خاللها تم تموز. 18 في االنتخابیة الدوائر بعض في                  منها

منذ الوطني ؛ وهو  الحزب مقعد 24 على فقط القوتلي  وحصل الرئیس  شكري حزب بها تراجع              السوري،

یحصل لم ،1963 آذار  عام من الثامن سوریا  بانقالب في الدیمقراطي الحكم نهایة وحتى االنتخابات               هذه

مطعمة حزبیة أو ائتالفّیة الحكومات جعل في ساهم ما وهو النواب، مجلس مقاعد أغلبیة على حزب                  أي

 بمستقلین.

  النتائج:    عدد   المقاعد   اإلجمالي=136

  الحزب   الوطني=   24.   حزب   الشعب=   20.   مستقلین   متحالفین   مع   حزب   الشعب=   33.   مستقلین=   59.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%8A


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 زوروا   صفحتنا   على   الفایسبوك   لالطالع   و   االقتراحات   على   الرابط   التالي

http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشیوعي-السوري-المكتب -السیاسي 

 موقع   الحزب   الشیوعي   السوري-   المكتب   السیاسي   على   اإلنترنت:

www.scppb.org 

 

 موقع   الحزب   الشیوعي   السوري-المكتب   السیاسي   على   (الحوار   المتمدن):

www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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