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 مقدمة: -1

الدولة السورية الحديثة هي اليوم الهدف األكرب الذي يسعى لتحقيقه السوريون رغم كل 

 وكل الباهظة التي دفعوها يف هذا السبيل. العقبات التي تعرتض طريقهم، 

هذه الدولة املنشودة من السهل تعريفها بتعريف عام، والقول أنها "الدولة الوطنية 

الدميقراطية"، ولكننا يف هذا التعريف نجد أننا أمام داّل مبسط ولكنه بنفس الوقت معقد 

املعنى، وجهوي الرؤية، الداللة، و"الدولة الدميقراطية" ميكن أن تغدو مصطلحا فضفاض 

 بحيث يغدو غطاء أو وسيلة تستخدم لتغطية ومترير املآرب الخاصة.

لذا البد من وقفة نقدية دقيقة عند مصطلحي "الدولة الحديثة" و"الدولة الدميقراطية"، 

والسعي فيها الستبيان وبيان معايري هذه الدولة من جهة، وقابلية تحقيق هذه املعايري 

 لواقع السوري الراهن.بشكل فعيل يف ا

 ما هي معايري الدولة الحديثة؟ -2

 

الدميقراطية
ضامن حقوق 

اإلنسان
العلامنية

األمميةالليرباليةاالجتامعية

املساواةالالحزبية
احرتام 

الكفاءة



 

  
www.nmaresearch.com 4 

 الدولة السورية املطلوبة بني املعايري الحديثة واملمكنات الواقعية

 الرشعية

التي استفادت بدورها من الحديثة  الغربية هذه املعايري تطورت عرب قرون من النهضة

اليوم بشكل مبارش من الخصائص  ذه املعايريه وميكن أن نستقرئ الحضارات التي سبقتها،

، برصف النظر عن يف التجارب السياسية املتقدمة املعيارية التي تتصف بها الدولة الحديثة

 ، وهذه الخصائص هييف هذه التجارب مدى توافق تطبيقها العميل مع معايريها النظرية

الدميقراطية، ضامن حقوق اإلنسان، العلامنية، االجتامعية، الليربالية، األممية،  بشكل رئيس:

 بارها معايري الدولة الحديثة.؛ وميكن اعتاحرتام الكفاءةو الالحزبية، املساواة، 

إًذا ميكننا القول نظرياً أن الدولة الحديثة يجب أن تتصف بكل تلك املعايري التي تم ذكرها، 

 فيام تكون الدولة فعليا حديثة بقدر ما تكون تلك املعايري محققة فيها.

طع شوطا وإذا ما نظرنا إىل الغرب الحديث، فيمكننا القول بشكل عام، أن هذا الغرب قد ق

كبريا يف التقدم عىل طريق تطبيق هذه املعايري، وبنفس الوقت ميكن القول أن درجة 

 تحقق تلك املعايري عمليا تختلف بني معيار وآخر. 

وهذا ما سنتناوله بالرشح والتوضيح يف الفقرات التالية، التي سيتم فيها بنفس الوقت 

احية العملية غربيا، ومن الناحية اإلمكانية النظر إىل كل معيار من الناحية النظرية، ومن الن

 سوريا.

 الدميقراطية: -2.1

مبفهومها املوسع تفهم الدميقراطية يف عاملنا املعارص كنظام شامل متعدد الجوانب، 

فضل املعايري التي يجب أن تتوفر يف الدولة الحديثة، ما يؤدي يف املحصلة أل تضمن مو 

ديثة" و"الدولة الدميقراطية"؛ لكن مبفهومها إىل التطابق بني مفهومي "الدولة الح

"، أي أن يكون الشعب هو نفسه الحاكم، أو حكم الشعب"الضيق تعني الدميقراطية حرصيا 

صاحب السلطة، فال يحكمه أي فرد أو زمرة من األفراد، ومن املفروض يف حكم الشعب أن 

لة، وأن يجعل عملية يكون هو األفضل للشعب وأن يخلصه من تسلط واستغالل الفرد والق

  الحكم موظفة ملا فيه مصلحة كل الشعب، التي تـُضمن فيها أيضا مصلحة كل فرد من أفراده.

 لكن ما الضامن أن حكم الشعب سيتحقق فيه كل هذا؟

 وأن حكم الشعب سيعدل بني أفراد الشعب ويضمن كافة حقوقهم وحرياتهم؟

تطيع أن ينتج حكام يتجاوز درجة تطوره من بديهيات األمور أن أي شعب إن حكم فهو لن يس

ومستوى تقدمه، فشعب متشدد دينيا أو قوميا أو ذكوريا سينتج حكام دينيا أو عنرصيا أو 

ذكوريا، وشعب ال ميتلك الوعي املعريف العقالين والعلمي، ويفتقد إىل الثقافة 

الناس ويقيّمهم  اإلنسانية العقالنية، ال ميكنه أن يحكم بشكل عقالين يحرتم حقوق وحريات
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ويوظّفهم يف مواقع املسؤولية والعمل عىل أساس كفاءاتهم؛ وبالتايل فبدال من 

الحكم الصالح املفرتض، سينتج هذا الشعب إما "ديكتاتورية أغلبية" أو "حكومة 

( أو حالة "فلتان سلطوي"، وسيكون حكمه يف املحصلة أسوأ من ochlocracyدهامء")

 مرة.ديكتاتورية الفرد أو الز 

 فامذا لدينا عىل أرض الواقع؟

يف الغرب الحديث وسواه من املجتمعات املتقدمة، تطورت الشعوب اجتامعيا مبا يكفي 

لتجاوز أخطار ديكتاتورية األغلبية وحكم الدهامء والفلتان السلطوي، والسيام أن هذا التطور 

"سلطة شعب" طال مفهوم الدميقراطية نفسها وأخرجها من نطاق مفهومها الضيق كـ 

إىل مفهومها املوسع، املرتبط بشكل غري محدود مع الحداثة ومفاهيم ومعايري الحداثة، 

 الذي تصبح فيه "نظاما اجتامعيا سياسيا شامل الجودة". 

وهكذا فقد تحولت الدميقراطية يف الغرب إىل مسلمة من مسلامت السياسية والحكم، 

البنى الدميقراطية للدولة، ووضع آليات  وحسم أمرها إيجابيا بشكل نهايئ، وتم إرساء

العمل التي يفرتض فيها دمقرطة السياسية والحكم وتحقيق حكم الشعب؛ وهذا كله تم 

بشكل جيد من ناحية الشكل، لكن األمر مل يكن كذلك من ناحية املضمون، واألداء، والذي حصل 

ميم، ولكن ما يطحن يف الغرب أن املامرسة الدميقراطية كانت أشبه مبطحنة حسنة التص

فيها ليس القمح الصايف، بل القمح املخلوط بالكثري من الزيوان، بل الذي يغلب عليه 

الزيوان، واملشكلة ببساطة ترتبط بشكل رئيس بهيمنة الرأساملية عىل الدميوقراطية 

 ورسملتها، وتحويلها إىل "رأساملوقراطية" غري مبارشة. 

واعدة يف الخمسينات، وقد متكن فيها الشعب السوري من أما سوريّا، فقد كان لدينا تجربة 

إقامة دولة توفرت فيها العديد من حيثيات الدميقراطية، مثل التعددية السياسية، وتداول 

السلطة، واستقالل اإلعالم، وحرية االعتقاد، وسوى ذلك، لكن هذه التجربة انتكست بسبب 

مها داخليا أن تطور الثقافة الدميقراطية مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ومن أه

عىل مستوى الساحة السورية ككل كان ما يزال غري كاف بعد، فالحكم االستبدادي كان ما 

يزال مقبوال، واملشاركة السياسية كانت ما تزال ضعيفة والسيام يف األرياف، وحتى القوى 

نت مشاركتها يف العملية السياسية مل تكن الدميقراطية بالنسبة لها هدفا أساسيا، وكا

عىل  -مثال-الدميقراطية تكتيكية أكرث منها اسرتاتيجية، ولذا رسعان ما انقلب "حزب البعث" 

الدميقراطية عندما أتيحت له الفرصة وأنتج حكمه الحزيب االستبدادي الذي ما زلنا نعاين من 

لدميقراطية السورية عواقبه الوخيمة حتى اليوم، وقد حدث هذا بعد أن تم قبله التضحية با

لصالح دولة الوحدة الديكتاتورية، التي رسعان ما سقطت بسبب افتقادها للمقومات الالزمة 

 للبقاء.
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واليوم هناك أمور قد تطورت إىل األفضل يف املجتمع السوري، ومنها أن الدميقراطية 

ا قدر كبري أصبحت هدفا مجمعا عليه عند كافة القوى السياسية، ومن ناحية أخرى هناك أيض

من الحداثة قد دخل املجتمع السوري منذ تلك اآلونة وحتى اليوم، ومثة اليوم قدر كبري من 

االنفتاح عىل العامل، وهذا ما باتت تساعده فيه بشكل مؤثر ثورة تكنولوجيا الرقميات 

واالتصاالت يف اآلونة األخرية، لكن باملقابل، وبعد عقود من الديكتاتورية، أصبح الشعب 

لسوري فاقدا للتجربة السياسية، وهناك فراغ سيايس كبري عىل الساحة السورية يف ا

وقت تنرش فيه السلفية يف كل املنطقة، ما يجعل اإلسالم السيايس هو الطرف األقوى 

وبأرجحية كبرية عىل شغل هذا الفراغ، واألدهى من كل ذلك هو بالطبع الكارثة املدمرة التي 

رث من عقد من الرصاع، الذي تم تدوليه، وأصبح الحل السوري فيه وقعت فيها سوريا بعد أك

 مرهونا باإلرادات واملصالح األجنبية. 

 ضامن حقوق اإلنسان: -2.2

يف الدولة الحديثة، تعترب حقوق اإلنسان أهم الواجبات التي يجب أن تضمنها هذه الدولة، 

وال ميكن الجدل فيها  وغري قابلة للترصف، وهذه الحقوق هي حقوق محسومة اإلقرار،

رفض سواه، فضامن هذه الحقوق ظر حولها، أو القبول بجزء منها و واالختالف يف وجهات الن

فعليا ضامن إلنسانية اإلنسان، وهذه الحقوق نفسها منبثقة من جوهر  املتكاملة هو

 اإلنسان كإنسان، ومرتبطة بشكل جوهري وكيل بهوية اإلنسان كإنسان.

، ومنظومة حقوق تقدم كبري يف هذا املجال تم إحراز الراهنة يةالغرب يف املجتمعات

، ولكن هذا ال يعني أن هذه املسألة اإلنسان قد حصلت فيها عىل االعرتاف واإلقرار الرسميني

وهذا  والنواقص فيها ما تزال عديدة وكبرية يف أحيان عديدة، بشكل كامل، واقعيا قد حلت

الطبقي الحاد وهيمنة املصالح الخاصة يف الرأساملية  عائد اليوم بشكل رئيس إىل التفاوت

املعارصة، وهذا ما ينعكس سلبا عىل العدالة االجتامعية واملساواة بني املواطنني، ويبقي 

قطبية "املتخم والجائع" أو "املرتف واملحروم" حارضة بقوة يف هذه املجتمعات، رغم 

ىل ذلك هناك بدرجة أو بأخرى استمرارية املحاوالت التي تبذل للتخفيف من حدتها؛ وإضافة إ

للمواريث القدمية الطالحة، مثل التمييز العنرصي ضد غري البيض يف الواليات املتحدة، 

واإلسالموفوبيا يف الغرب بشكل عام، وحتى التمييز الجندري ضد النساء ما يزال قامئا إىل 

 جر الرجل عند مزاولة نفس العمل.حد ما، ففي أحيان عديدة مثال يتم منح املرأة أجرا أقل من أ 

وبالنسبة لسوريا، فمن حيث املبدأ العام فكرة "حقوق اإلنسان" ليست غريبة أو مرفوضة 

يف املجتمع السوري، ولكن مع ذلك هناك استثناءات جدية يف هذه املسألة، منها قضية 

ها املساواة املساواة بني الجنسني، التي ما يزال املجتمع املتدين املحافظ ال يقبل في

التامة بني الرجل واملرأة، وهناك أيضا تقييدات عىل بعض الحقوق الليربالية التي تتعارض مع 
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األخالقية املحافظة، كام أنه مثة تقييدات اجتامعية وعقائدية مرتبطة بالدين، منها مثال زواج 

عليها كأديان املختلفني وحرية التدين العلني واملعرتف به بأديان غري األديان املتعارف 

ساموية، وهناك أيضا إشكاليات مرتبطة باملسألة القومية؛ وهكذا نجد مثال أنه يف املجتمع 

السوري ما تزال املرأة غري مساوية للرجل يف الزواج واملرياث والشهادة القضائية ووالية 

ج من أمر الذات وسواها، وال ميكن للمسيحي أن يتزوج مسلمة، وهناك طوائف ال تقبل بالزوا 

الغري لكل من رجالها ونسائها، وما تزال فكرة أن يكون الحاكم غري مسلم مرفوضة، ومثة 

إرصار عىل إعطاء الدولة هوية دينية إسالمية وقومية عربية بالرغم من التعدديتني الدينية 

 والقومية يف هذا املجتمع.

السوري، تبقى  وخالصة األمر يف هذه املسألة هي أن قضية حقوق اإلنسان يف املجتمع

مؤطرة بالثقافة السائدة، التي ما يزال يهيمن عليها الدين والعرف السائدين، وفيها الكثري 

من املورثات القدمية التي مل تعد تناسب اإلنسان الحديث، ما يعني عىل أرض الواقع أن 

حتاج ثقافة حقوق اإلنسان يف املجتمع السوري ما تزال غري واسعة وغري عميقة، وما تزال ت

 إىل الكثري من الجهد لتصل إىل املستوى املطلوب.

 العلامنية: -2.3

 مبفهومها الضيق، العلامنية هي الفصل بني الدين والدولة، وتأيت رضورة هذا الفصل

، حيث يجب أن تكون الدولة "الدولة "حياديةبشكل رئيس من سببني، أولهام هو  سياسيا

مواطنيها برصف النظر عن أديانهم ومعتقداتهم، واقعة عىل مسافة واحدة من جميع 

وعندما تتخذ الدولة دينا محددا، فهذا عندها سيخل بحيادية الدولة، ما يعني يف النتيجة 

اإلخالل مببدأ املساواة بني املواطنني، وتحول الدولة، التي يفرتض فيها أن تكون دولة جميع 

لة املختلفون دينيا بأن هذه الدو  املواطنني، إىل دولة جهوية وفئوية، وعندها سيحس

ض هؤالء املختلفون عىل أرض الواقع إىل التمييز واالنتقاص ليست دولتهم، هذا إذا مل يتعر 

 والتهميش ورمبا االضطهاد بسبب االختالف العقائدي. 

، فعندما تكون الدولة" وظيفية"أما السبب الثاين، الذي ال يقل أهمية عن السبب األول، فهو 

غري منفصلة عن الدين، فسيصبح الدين هو املرجعية النهائية لهذه الدولة وليس الدولة 

العلم، وهذا يعني أن رجال الدين وليس أهل العلم هم من سيكونون أصحاب القرار يف 

، وبالتايل املسائل التي يحدث فيها خالف بني الدين والعلم، أو بني رجال الدين وأهل العلم

ذه األمور علميا وتخصصيا، وهذا ما يجعل هذا القرار معرضا بشدة لن يكون القرار يف مثل ه

 الحتامالت الخطأ وفقد الصحة كليا أو جزئيا.



 

  
www.nmaresearch.com 8 

 الدولة السورية املطلوبة بني املعايري الحديثة واملمكنات الواقعية

 الرشعية

لصالح الفصل بني الدولة  بشكل نهايئ حسمتقد يف املجتمعات الغربية، هذه املسألة 

وقوف الدولة ضد الدين، بل عىل العكس من ذلك قطعا والدين، ولكن هذا الفصل ال يعني 

متاما، فالدولة العلامنية هي نفسها تحمي وتضمن حقوق مواطنيها الدينية واملعتقدية، 

أن يتدينوا ويعتقدوا كيفام شاؤوا ومبا شاؤوا بوتتيح اإلمكانية الكافية واملتساوية للجميع 

دون أن يتعرضوا إىل أي اضطهاد من قبل غريهم لهذا السبب، كام يحدث يف الدولة الدينية 

هو فقط التدين بشكل  يف الدولة العلامنية الحديثة طلوب من هؤالء املتديننيعادة، وامل

 الدولة. هذه سلمي ال ينجم عنه قطعا أي عنف أو رضر، والتدين مبا يتوافق مع قوانني

مسألة الفصل بني الدولة والدين ما تزال غري ممكنة وغري مقبولة بسبب سعة  ا،يف سوري

ة، وهذا بالطبع له مفاعيله التي تتناقض يف مسائل وشدة التدين يف اللحظة الراهن

حساسة مع املعايري الحديثة مثل املساواة بني الجنسني واملساواة بني املختلفني عقائديا، 

 وجود تقييدات دينية مفروضة عىل الزواج واالعتقاد، وغريها.عدم و 

م ما فيه لكن مع ذلك، فاملجتمع السوري بشكل عام هو مجتمع وسطي يف تدينه، ورغ

يف  املختلفني دينيا، والفوارق بني دينية ففيه ال يُضطـَهد الناس ألسباب دينيةمن تقييدات 

أغلبها هامشية، واملشكلة الرئيسة يف تدهور حال حقوق اإلنسان يف املجتمع السوري 

متالزمة االستبداد والفساد التي هيمنت مل تكن يف التمييز الديني بل يف قبل االنتفاضة 

بعد ذلك  ويضاف إىل حتى اآلن؛ عقود ومل يتخلص منها بعدمنذ املجتمع السوري  عىل

االنتفاضة الدور الخطري الذي متكنت الحركات اإلسالمية املتطرفة من لعبه بسبب ما أتيح لها 

التدهور األكرب يف حقوق اإلنسان يرتبط اليوم فوبالطبع  ؛من ظروف مناسبة داخلية وخارجية

 املدمر الذي استمر ألكرث من عقد. مبفاعيل النزاع 

 االجتامعية: -2.4

، وأن ملواطنيها االجتامعية تعني أن الدولة ملزمة بضامن الحقوق االجتامعية واالقتصادية

واجبها التدخل يف االقتصاد لتحقيق املصلحة العامة وضامن العدالة االجتامعية والرعاية 

من ذلك الحفاظ عىل الحدود املقبولة من  ، والغايةاالجتامعية للمحتاجني من مواطنيها

 رشوط العيش الكريم لجميع مواطني هذه الدولة.

وهذا املنظور يف الغرب الحديث ال يعترب متعارضا مع الرأساملية، بل وال حتى مع استقاللية 

عمل السوق، بحيث ال يُـفهم تدخل الدولة يف االقتصاد بأنه تدخل مبارش يف عمل السوق، 

نه قيام الدولة بوضع اإلطار الخارجي لعمل السوق الذي يفرتض فيه أن يضمن بل يفهم بأ 

أن تعمل السوق بالشكل الذي يحقق ويضمن مصلحة املجتمع، مع حفاظ هذه السوق 

 . ابنفس الوقت عىل استقالليته
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يف واقع األمر هذه املسألة يف الغرب هي األسوأ من ناحية اإلنجاز، فليست الدولة فعليا 

يضبط عمل السوق ويوجهه، ولكن بالعكس، بل وميكن حتى القول أن السوق هي هي من 

من يتحكم بالدولة ويسيطر عليها، وهذا ليس غريبا، ففعليا السوق هي املسيطرة عىل 

االقتصاد، واألقلية الرأساملية هي املستحوذة عىل جل الرثوة، وهذا مينحها قوة كربى 

، فمن ميلك هو من يحكم، ولذا تحولت الدميقراطية للسيطرة عىل الدولة، وهذا ليس غريبا

الغربية فعليا إىل مرسحية شكلية، فيام الحكم الحقيقي هو "أوليغارشية رأساملية" 

"وديكتاتورية رأسامل"، ولكن هذه األوليغارشية أو هذه الديكتاتورية هي من النوع 

ن موقعه املتخفي، ويقنع املتخفي، الذي ال يظهر وال يعمل بشكل مبارش، بل يلعب لعبته م

الناس بأنهم فعليا أسياد دولتهم، وأن وجود الرأساملية هو أمر مسلم به لضامن نجاح 

 دميقراطيتهم ودولتهم.

ولكن هذه اللعبة يف الغرب املعارص بات واضحا أنها مل تعد مؤخرا عىل ما يرام، 

شعبوية" املعربة عن و"الدميقراطية الرأساملية" تواجه اليوم تحديا خطريا من قبل "ال

استياء وغضب الشعوب الغربية، وهذه الشعبوية باتت من الخطر إىل حد أنها أوصلت ترامب 

 إىل رئاسة أمريكا، وأخرجت بريطانيا من االتحاد األورويب. 

أما يف سوريا، فقد حاول حزب البعث بعد استحواذه عىل السلطة أن ينتهج نهجا يحقق من 

عرب توجهاته ذات الطابع االشرتايك، ومن ذلك الرتكيز عىل القطاع  خالله الضامن االجتامعي

العام، ومجانية التعليم والطب وسياسة استيعاب الخريجني العلميني والدعم الحكومي 

وسواها، وهذه بالطبع أمور إيجابية، ولكنها أفسدت تحت نري االستبداد، الذي أوصل البالد 

 يف املحصلة إىل الكارثة الراهنة. 

اليوم الوضعان االجتامعي واالقتصادي يف سوريا متهالكان، والفساد مسترش و 

 ومستفحل، والقطاعان العام والخاص غارقان يف الفساد حتى الحضيض. 

وهذا ما يشكل تحديا شديد الجسامة أمام عملية بناء الدولة السورية الحديثة، حتى وإن تم 

 الخالص من الديكتاتورية السلطوية.

 الية:الليب  -2.5

الليربالية هي فلسفة  ،الليربالية هي صفة جوهرية من صفات الدولة الحديثة، ويف النظرية

الحرية التي ترى أن الحرية هي أحد أهم رشوط إنسانية اإلنسان، الذي ال ميكنه أن يكون 

محقق اإلنسانية إن مل يكن حرا، والحرية يف الفكر الليربايل تشتق من إنسانية  اإنسان

ن وتجد علتها وتربيرها فيها، أي أن الحرية واجبة ألن اإلنسان كإنسان ال ميكنه أن يكون اإلنسا

 إنسانا إال إذا كان حرا.
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ن اإلنسان من تفعيل وتطبيق حريته، والعيش الليربالية هي النظام الذي ميكّ فعمليا، أما 

إلنسان قادرا عىل بحرية متوافقة مع املعايري اإلنسانية والعقالنية، وهذا يعني أن يكون ا

اختيار ما يريده يف كل نطاق من أنطقة حياته، مهام كان هذا الخيار مختلفا عن خيارات غريه، 

مية ومأمونية هذا الخيار، وعدم تسببه بأي رضر من أي نوع وألي جهة، مبا يف لس طبرش 

 ذلك الذات نفسها.

الذي أنجز فيها هذا الغرب يف الغرب الحديث، ميكن القول أن الليربالية هي أحد امليادين 

يستطيع أن يكون حرا يف خياراته الدينية تقدما كبريا مميزا، فاليوم يف هذا الغرب اإلنسان 

واملعتقدية والسياسية والسلوكية وسواها يف حدود عدم الرضر التي تم التنويه إليها 

قب، وصاحبها ال آنفا، وهذه الخيارات إن متت وفقا للمعايري املعمول به فليس لها أية عوا

يحاسب وال يعاقب عليها، ولكنه هو وحده من يتحمل مسؤوليته، ومن حيث املبدأ يفرتض 

  فيه كإنسان عاقل أن يكون قادرا عىل اتخاذ القرارات املسؤولة وتحمل مسؤولية قراره.

ليا مع ذلك، ورغم متيّز اإلنجاز غربيا عىل الصعيد الليربايل، فليس كل يشء عىل ما يرام ليربا

يف الغرب املعارص، فالرأساملية بثقلها الطاغي تفرض بحكم األمر الواقع منط الحياة الذي 

تهيمن عليه ثقافة الالثقافة واالستهالك املفرط والفردانية املتضخمة، ومع تدين مستوى 

الثقافة ال تعود خيارات اإلنسان، كام هو الحال يف االنتخاب والتصويت، خيارات رشيدة، ومع 

 االستهالك يفقد اإلنسان يف أحيان عديدة حتى قيمته اإلنسانية نفسها عند تفيش

مامرسته لحريته ويتحول إىل "يشء"، وهذا ما هو غالب الحدوث يف قطاع العالقات 

 الجنسية عىل سبيل املثال.

 فام هو الحال سوريا عىل الصعيد الليربايل؟

 املحافظ ال يتفق مع الليربالية! قد يبدو للوهلة األوىل أن املجتمع السوري املتدين

وهذا صحيح جزئيا فقط حتى إذا اعتربنا أن الشكل الغريب للليربالية هو شكلها الوحيد، وهو 

 منطقيا وعمليا ليس كذلك!

لكن إذا ما عدنا إىل التاريخ السوري الحديث، فسنجد أن سورية يف الخمسينيات حكمها 

ربالية السياسية والفكرية والثقافية واإلعالمية الليرباليون، وكان فيها قدر جيد من اللي

 وسواها.

بالطبع مل تكن نسخة مقلدة من الليربالية الغربية، بل كانت "ليربالية  إال أن تلك الليربالية

 محافظة" محلية الطابع وال تتناقض مع تقاليد املجتمع السوري املحافظ.



 

  
www.nmaresearch.com 11 

 الدولة السورية املطلوبة بني املعايري الحديثة واملمكنات الواقعية

 الرشعية

ومايزال يتعرض له ويعانيه من مصائب، واليوم، ورغم كل ما تعرض له املجتمع السوري 

فهو بشكل عام صار أكرث انفتاحا وأقدر من قبل عىل تقبل الليربالية واملزيد من الليربالية، 

 التي ال يشرتط فيها استنساخ التجربة الغربية.

 األممية:- 2.6

 يةأل  ةأممية الدولة الحديثة هي رشط رئيس من حداثتها، وهي تعني أال تكون الدولة متخذ

كالقومية والطائفية وما شابه، ووضع األممية يف  الِفـرَقيهوية من النوع العنرصي 

عالقتها مع الدولة يشبه وضع العلامنية، ففي الوقت الذي تعني فيه العلامنية فصل 

عني فصل الدولة عن "االنتامءات"، والغاية من هذا تشبه تالدولة عن املعتقدات، فاألممية 

لعلامنية، وهي ضامن حيادية ومساواتية ووظيفية وكفاءة الدولة، وهذا أيضا الغاية من ا

ما ال ميكن أن تضمنه الدولة القومية، أو املتخذة ألي شكل آخر من أشكال الهوية الفرقية 

العصبوية، فدولة ملتزمة مبثل هذه الهوية، ال ميكنها أن تساوي بني مواطنيها، وستميز 

 ي العصبوي، هذا إذا مل تهمش املختلفني أو تضطهدهم.بينهم عىل أساس االنتامء الفرق

وهكذا فالدولة الحديثة ال ميكنها بحد ذاتها أن تكون أملانية أو فرنسية أو إيطالية أو هندية 

أو صينية أو عربية، وهلم جرى، باملعنى العصبوي لهذه الصفات، وهي مستقلة ومحايدة 

دولة مواطنني، وهي دولة جميع  متاما عىل هذه املستوى، وبالنسبة لها هي فقط

مواطنيها، برصف النظر عن وجود أو عدم وجود انتامءات عصبوية لديهم، وأيا كانت هذه  

 االنتامءات والهويات.

ويف الغرب الحديث، من الناحية الرسمية واملؤسساتية والقانونية، الدولة هي فعليا دولة 

طائفة ما أو سواهام من الُعصب، وبالنسبة العصبوية، أو أممية، وهي ال تتخذ قومية ما أو 

لها، يف عالقتها مع مواطنيها، هناك شعب واحد موحد من املواطنني وحسب، وليس 

أشخاص ينتمون إىل هذه الجامعة أو تلك؛ ولكن مع ذلك فهذه الدولة الحديثة األممية 

لفة، وبالطبع تضمن لكل مواطنيها بالتساوي الحقوق املرتبطة بهوياتهم الجامعاتية املخت

يف حدود السلمية واملأمونية واحرتام القانون، وهي ال تسمح ألحد بأن يؤذي أو يضطهد 

 سواه عىل أساس أو بسبب االنتامء الجامعايت.

وشعبيا، الشعوب الغربية بدورها قطعت شوطا كبريا يف هذا املضامر واعتادت عىل قبول 

مكون من أناس من أصول مختلفة كثرية، االختالف فيه، فأمريكا مثال هي باألساس مجتمع 

وفيها اليوم العديد من الجاليات التي ما تزال محافظة عىل طابعها الجامعوي الهويوي، 

أما أوروبا فهي األخرى قد تقدمت كثريا عىل هذا الصعيد، وهي مثال تستقبل األجانب 
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 شكل من املختلفني املهاجرين، ثم تدمجهم يف مواطنيتها، وهي اليوم قد دخلت يف

 الوحدة يف إطار "االتحاد األورويب" املتجاوز للقوميات. 

لكن مع ذلك، فامزال مثة بقايا مؤثرة من مواريث التعصب، وهذا كام سلف القول يظهر يف 

التعصب اللوين يف أمريكا ويف كراهية األجانب يف أوروبا، ولكن حتى هذا يف أحيان 

 قتصادية أكرث من العوامل الهويوية.عديدة قد يكون مرتبطا بعوامل معيشية وا

 ذاك نظريا، وغربيا، فكيف هو الحال يف سوريا؟

يف سوريا، السوريون معتادون عىل التعدد القومي والديني، فلدينا يف سوريا مسلمون 

ومسيحيون تتعدد مذاهب كل منهم، ولدينا غري متدينني أيضا، هذا دينيا، أما قوميا فلدينا 

وريون وأرمن ورشكس وتركامن وسواهم، وبشكل عام كل هؤالء عرب وكرد ورسيان وآش

 يعتربون بعضهم البعض سوريني متساوين يف سوريتهم.

لكن مع ذلك ما يزال هناك توجه قوي عند األكرثيتني العربية واملسلمة عىل ربط هوية 

ك، الدولة بالعروبة أو اإلسالم، وهذا ما يكون له انعكاس يسء عند اآلخرين، وعدا عن ذل

فاالنتامءات التقليدية إىل امللة والطائفة والقوم والعرق، ما تزال قوية إىل درجة أنها 

 تستطيع أن تنافس الهوية الوطنية يف أحيان عديدة، وحتى أن تتفوق عليها أحيانا! 

وذاك يعني أنه ما يزال علينا أن نعمل الكثري عىل صعيد تأميم مفهوم الوطنية السورية 

 وروثات العصبوية القدمية.وتحريره من امل

 الالحزبية: -2.7

تعني الالحزبية الفصل بني مؤسسة الدولة الحديثة واألحزاب والتنظيامت السياسية، وهذا 

الرشط رشط أسايس من الرشوط الواجب توفرها يف الدولة الحديثة، وتأيت أهمية هذا 

إيديولوجية إىل حزب أو  بدوره من رضورته لضامن حيادية ووظيفية الدولة، وعدم انحيازها

، وعدم تأثر عملها باالعتبارات والعوامل الحزبية أو اإليديولوجية، وهذا ما يحدث ينمحدد

ميكن أال يقترص أمرها عىل التمييز  ومثل هذه الدولةعندما تكون الدولة متحزبة أو متأدلجة، 

الحزيب بني املواطنني، وتغليب ما هو حزيب عىل ما هو وطني، وما هو إيديولوجي عىل 

تقمع فبل ميكن أن تتحول إىل دولة قمعية، وهذا ما يحدث غالبا،  وحسب، ما هو علمي،

هذه الدولة ال وتضطهد كل من يخالفها حزبيتها، وال يسلم منها حتى غري املتحزبني، فمثل 

 وترص عىل وجوب الوالء، وباألدق التبعية.  دفي برفض االختالف، بل وترفض معه حتى الحياتتك

يف الغرب الحديث هذه املسألة قد تم حلها جذريا، والفصل بني الدولة والتنظيامت 

السياسية أصبح أمرا بديهيا، وعىل أرض الواقع ليس هناك يف الغرب الحديث اليوم "حزب 
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م"، وحتى عندما يفوز حزب ما بانتخابات رئاسية أو نيابية أو بلدية، فالدولة تبقى هي يحك

 الحاكم، مبا هي دولة مؤسسات وقوانني، وليست دولة أشخاص عيانيني أو اعتباريني.

والذي يحدث عند مثل ذلك الفوز االنتخايب، هو أن ممثيل الحزب أو الطرف الفائز، يتم 

إدارة عملية الحكم لتنفيذ الربامج التي طرحت عند الرتشح تكليفهم من قبل شعبهم ب

لالنتخابات ونالت عند التصويت أكرثية األصوات، وعندها تعترب أكرثية األصوات هي املعربة عن 

إرادة الشعب التي يتم مبوجبها التكليف بإدارة املواقع الرسمية يف الدولة، أما األحزاب 

سؤولية والقرار هذه، فدورها ينتهي هنا، وال يحق لها التي أوصلت ممثليها إىل مواقع امل

والتصويت  بقطعا القيام بأي عمل حكومي أو التدخل يف عمل الدولة، وهي بعد االنتخا

تعود إىل موقعها العام كغريها من األحزاب والتنظيامت السياسية، الذي تكون فيه 

 لسلطة الدولة وقوانينها.   ةكسواها خاضع

لدينا تجربة من هذا النوع يف الخمسينيات، ولكنها ألغيت من أجل الوحدة يف سوريا، كانت 

مع مرص، ثم أسقطت بعد محاولة استعادتها بعد االنقالب عىل دولة الوحدة، بانقالب حزب 

البعث، الذي حول سوريا من الدميقراطية إىل الحكم الحزيب، وما لبث هذا الحكم نفسه أن 

 وأصبح فيها الحكم الحزيب مجرد واجهة شكلية. تحول إىل ديكاتورية بوليسية، 

واليوم، ورغم أن الديكتاتورية ما تزال قامئة، فهناك يف الجبهة املواجهة إجامع لدى 

القوى الوطنية التحررية عىل الرفض التام للحكم الحزيب، وتأكيد مقابل عىل الخيار 

ما تزال موجودة وشديدة الدميقراطي، ويف الوقت الذي كانت فيه "ذهنية الحزب الحاكم" 

لدى أكرثية القوى عىل الساحة السورية آنذاك، فهذه الذهنية اليوم مل يعد لها من وجود 

إال عند بعض القوى اإلسالموية املتطرفة، هذا بالطبع إضافة إىل أنصار وأتباع الديكتاتورية 

 التي ما تزال قامئة. 

 املساواة: -2.8

ساسيا يف الفكر الحديث بجوانبه األخالقية والفلسفة تعترب املساواة بني الناس مبدأ أ 

عترب أيضا ركنا من األركان التي تقوم عليها منظومة حقوق ت، و والسياسية واالجتامعية

جميع عىل أن  اإلنسان اإلعالن العاملي لحقوقمن  مثال اإلنسان، حيث تنص املادة األوىل

، ولذا تعترب املساواة صفة أساسية الكرامة والحقوق أحرارا ومتساوين يف يولدون الناس

من صفات الدولة الحديثة، التي يجب عليها أن تكون يف بنيتها الخاصة كمؤسسة متوافقة 

 مع مبدأ املساواة، وأن تكون ضامنة لها لجميع مواطنيها يف عملها وأدائها.

 إنسانية تعني املساواة أن كل إنسان مبا هو إنسان متساو مع جميع الناس اآلخرين بناء عىل

الجميع وحسب، برصف النظر عن الجنس والعرق والدين والثقافة واللون واالنتامء السيايس 
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واملهنة وسواها من الصفات األخرى التي قد يختلف فيها الناس، وهذا يعني أن كل إنسان 

له الحق يف املعاملة املتساوية مع غريه من الناس ويف عدم التمييز بينه وبينهم يف 

ن من ميادين الحياة اإلنسانية أو يف أي حق من الحقوق اإلنسانية وحقوق أي ميدا

 املواطنة.

هذا كله قد تم إقراره يف الغرب الحديث، كام تم وضع األسس املفرتض فيها أن تجعله واقعا 

فعليا، لكن مع ذلك، ورغم أن الدولة يف الغرب املعارص هي بحد ذاتها كمؤسسة ال تدخل 

تأسيس ونظام العمل أية عنارص متييزية، وهي كدولة تتموضع عىل فيها عىل مستوى ال

بني الناس يف الواقع  ةمسافة واحدة من كل أشكال االختالف البرشي، فتحقيق املساوا

االجتامعي ما يزال فيه نواقص وعيوب متعددة، فالفجوة بني الجنسني ما تزال كبرية، وهناك 

برشية تتعرض من قبل غريها للتعصب والتمييز، تفاوت طبقي حاد، وهناك أقليات ومجموعات 

وهي ال تعيش يف نفس املستوى املعايش، وال تحظى عمليا بنفس الفرص الحياتية، كام 

هو عىل سبيل املثال حال األمريكيني األصليني وذوي األصول األفريقية يف الواليات 

 املتحدة، وجاليات املهاجرين يف غرب أوروبا، وهلم جرى.

ا التمييز منها ما يعود إىل املواريث القدمية السيئة، ومنها ما يعود إىل وأسباب هذ

الفساد املوجود يف الطبقة السياسية، ومنها ما يرتبط بطبيعة الرأساملية املهيمنة عىل 

الدولة، والفارضة عليها السياسات التي تخدم املصلحة الرأساملية وليس املصلحة 

 املجتمعية.

ة تختلف بني مجال وآخر، فهي مثال مرفوضة عىل املستوى الجنيس سوريّا، فكرة املساوا

بني الرجال والنساء، وهي أيضا غري مقبولة عىل مستوى الزواج، وهي منقوصة يف بعض 

الحقوق الدينية والقومية والسياسية، حيث ما تزال فكرة اعتبار الدولة دولة عربية أو 

 العربية واإلسالمية، ومن مفاعيل ذلك إسالمية واسعة االنتشار عىل مستوى األكرثيتني

اإلرصار عىل ربط الترشيع وديانة الرئيس باإلسالم، واعتبار كل املواطنني السوريني يف 

الدولة عربا سوريني، وبذلك ال يستطيع املسيحي مثال أن يصبح رئيسا للدولة، حتى وإن امتلك 

يحق له مثال امتالك وسائل  أفضل املؤهالت، أما الكردي فهو غري معرتف به ككردي، وال

إعالمية أو تعليمية كردية اللغة، وهلم جرى، وهذا يف الحالة األوىل انتقاص من حقوق 

املسيحي السياسية، ويف الحالة الثانية انتقاص من حقوق الكردي اللغوية، ويف كلتا 

 الحالتني إخالل باملساواة بني املواطنني.

تكون "الدولة السورية سوريّة وحسب، ومتمحورة يف سوريا، "دولة املساواة" تعني أن 

حرصيا حول الهوية السورية"، وهذا يعني وجوب عدم ربط هذه الدولة بأية صفة قومية 

عربية أو صفة دينية إسالمية، ويجب أال يتضمن دستورها أية فقرات تنص عىل ربط الدولة 
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اطنني من جميع األديان بالدين والقومية، وهذا يقتيض املساواة التامة بني جميع املو 

والقوميات، وليس هذا وحسب، بل واملساواة يف املواطنة بني جميع السكان، واعتبار كل 

سكان سوريا مواطنني سوريني وإعطاؤهم جميعا الجنسية السورية؛ وعدا عن ذلك يجب 

قرار أيضا إلغاء كل جوانب التمييز بني الرجل واملرأة، وإقرار املساواة بينهام؛ كام ويجب إ

الزواج املدين وتطبيقه؛ ويجب أيضا عدم إغفال العدالة االجتامعية وتحقيق املساواة يف 

 الفرص الحياتية وسبل العيش الكريم لجميع املواطنني.   

وقياسا عىل الوضع الراهن بجوانبه السياسية واملعيشية والثقافية وسواها، ميكن القول 

 سيمة، وسبيلها شديد الصعوبة.أن املهمة عىل هذا الصعيد ما تزال جد ج

 احرتام الكفاءة: -2.9

احرتام الكفاءة يعني ببساطة وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، واعتامد مبدأ 

، وهذا ، الذي يعني تقييم الناس وفقا ملؤهالتهم وحسبالكفاءة يف تقييم الناس

، ومن ن ناحية ثانيةرضوري جدا للعدل بني الناس من ناحية، ولتحقيق الصالح العام م

املفروض عىل الدولة الحديثة أن تكون هي نفسها قامئة عىل مبدأ الكفاءة وضامنة له يف 

 عملها، وهذان األمران منطقيا وعمليا ال ينفصالن عن بعضهام البعض.

باحرتام مبدأ الكفاءة تعدل الدولة بني مواطنيها وتعطي كل صاحب حق منهم حقه عىل 

جهة، وتضمن هي نفسها أداءها الوظيفي األفضل من جهة أخرى،  هذا الصعيد، هذا من

وتحقق مبثل هذا األداء مصلحة مجتمعها من جهة ثالثة، ما يعني أنها بذلك تضمن حسن 

 قيامها بدورها، املوجودة هي أصال لتقوم به.

 أما الدولة التي ال تحرتم مبدأ الكفاءة، فهي لن تكون إال دولة متخلفة فاسدة فاشلة.

ربيا، تقدم الغرب الحديث كثريا عىل هذا الصعيد، ومسألة الكفاءة تحظى فيه اليوم برتكيز غ

جد كبري، وقد غدا الحديث عن "حكم الخرباء" املسمى "تكنوقراطية" مثال نشيطا اليوم إىل 

درجة أن حكم الخرباء بات يطرح من قبل البعض كبديل للدميقراطية نفسها، وهذا ما يقابـَل 

د من قبل أنصار الدميقراطية، وأصحاب بعض املذاهب السياسية الحديثة األخرى برفض شدي

 دون إغفال أهمية "التكنوقراط" كعامل وظيفي يف إطار الدميقراطية. 

مع ذلك فهذا ال يعني أن مسألة الكفاءة محسومة بشكل كامل يف الغرب الحديث، وأنها 

أنها موجودة يف دميقراطية مهيمن ليست بال نواقص، ومن نواقصها الكبرية والخطرية 

عليها رأسامليا، وتقودها غالبا طبقة سياسية انتهازية تابعة وخاضعة لعامل رأس املال، 

ليسوا هم األفضل  نفعيون ولذا فغالبا ما يصل إىل مواقع املسؤولية والقرار سياسيون
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من حيث  امليةباملعايري املهنية واألخالقية واملجتمعية، بل هم األنسب ملصلحة الرأس

  دة من قبلها من حيث املعيار.، واألنسب لحالة الدميقراطية املفسَ الغاية

ال يخفى عىل أحد أن الكفاءة غائبة عن عمل النظام الحاكم الفاسد منذ عقود، ا، سوريّ 

وبالتايل ليس لدى السوريني تجربة يف هذا امليدان، وثقافة الكفاءة غائبة اليوم يف 

الذي بدوره تغلغل فيه الفساد بسبب استبداد وفساد النظام الحاكم، املجتمع السوري 

وإصالح هذا الوضع بكل تأكيد هو مهمة شاقة إىل حد كبري، ولكنها رضورة أساسية كبرية 

 لدولة املستقبل السوري الحديثة املنشودة.

 خالصة: -3

ل من الغرب بعد بيان أهم الرشوط املعيارية للدولة الحديثة، ومدى واقعيتها  يف ك

جاءت كثمرة من مثار تطور الفكر والتجربة  قدالحديث، وسوريا، ميكن القول أن هذه املعايري 

وانتقل منه إىل مناطق العملية عرب قرون عديدة من التطور الشامل يف الغرب الحديث، 

 أخرى يف العامل، فاغتنى أكرث بتجارب األمم املتقدمة منها.

ديث قطعت، وإن كان ذلك متفاوت الدرجات، شوطا كبريا يف وهذه املعايري يف الغرب الح

 طريقها إىل التحقق الفعيل، وتم بالدرجة األوىل إرساء قواعدها الواقعية بشكل مل يبق

لتفعله وتنجزه وتحل  أي جدال فيه، ولكن مع ذلك، وكام تم التوضيح، فام يزال أمامها الكثري

 مشاكلها وتتجاوز نواقصها فيه.

مر مختلف كثريا، فأهم ما يف التجربة الغربية هو أنها كلها قامئة عىل نهضة ا، األ سوريّ 

حداثية متكاملة تم التوصل إليها عرب قرون من النهوض والتقدم، والدولة الحديثة يف الغرب 

الغرب،  هاالحديث هي واحدة من أكرب مثار النهضة الحداثية التي شهدها ومايزال يشهد

 ال غري متوفرة عىل الساحة السورية.ومثل هذه الحداثة ما تز 

بالطبع.. هذا ال يعني أن الحداثة غائبة كليا عن الساحة السورية، فهذا كالم غري منطقي بتاتا، 

حتى والحداثة ال تتم بقفزة كلية فورية واحدة، وهي تحدث بشكل تدريجي، وقد تحقق منها 

قليال وبعيدا عن  ةال يف جوانب عديف املجتمع السوري الكثري، ولكن هذا الكثري ما يز اليوم 

 .الحد الكايف املطلوب

مع ذلك فهذا ال يعني إرجاء مرشوع الدولة الحديثة إىل الحني الذي يصبح فيها املجتمع 

السوري ككل حديثا مبا يكفي، ففي املجتمع السوري، رغم كل املشاكل الخطرية الراهنة، 

ببناء الدولة الحديثة، وهذه الدولة هناك كثري من املعطيات التي تساعد عىل الرشوع 
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بدورها تـُبنى أيضا بشكل متدرج، وتتطور إىل ما هو أفضل عرب عملية تفاعلية جدلية مع 

 مجتمعها، فتستفيد من تطور املجتمع وبنفس الوقت تساعده يف تطوره بشكل فاعل.

زءا تكامليا وبذلك ميكن القول أن يف عملية تطوير وتحديث املجتمع، تكون الدولة نفسها ج

تفاعليا الزما يف هذه العملية، وبحيث ميكن وصف هذه الدولة بأنها "دولة متحدثة"، أي 

سائرة عىل طريق التحديث والتطور، وتلعب دورا تحديثيا وتطويريا تفاعليا والزما يف سريورة 

 مجتمعها عىل هذا الطريق.

الرتكيز عىل ما هو متوفر الحديثة يف بناء الدولة السورية  الراهنة تعني الواقعية ،وعليه

اليوم من معطيات مفيدة وبناءة يف عملية بناء هذه الدولة يف حدود ما هو ممكن، 

العمل عىل مستوى كل من الدولة واملجتمع بل وبنفس الوقت عدم تجاهل ما يجب توفره، 

 لتوفريه، وذلك يعني عمليا عىل سبيل املثال عدم إضاعة الوقت والجهد يف اللحظة

، وإرجاء هذه املسألة، وباملقابل والخصام بشأنها عىل املطالبة بتطبيق العلامنيةالحارضة 

الرتكيز عىل مسألة الحرية وضامنها عىل مستوى مرشوع الدولة، وعىل كيفية نرش الثقافة 

 الحديثة بشكل أوسع وأعمق عىل مستوى املجتمع. 

وبالطبع هذا كله يقتيض الخالص من الديكتاتورية القامئة، ليك تصبح الدولة السورية 

ية نفسها تقتيض أن يكون هذا الحديثة مرشوعا واقعيا وليس حلام، لكن هذه الواقع

ع نفسه واضحا بنظر أصحابه وجاهزا مبا يكفي للرشوع بتنفيذه عندما تحني لحظة املرشو 

 التنفيذ.

 املركز رأي محتوى املادة يعب عن رأي الكاتب وال يعب بالرضورة عن


