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على الغالف

لم يعد الخطاب العروبي يكفي إلخفاء مشكالت سوريا الداخلية .لكن انهيار النظام السوري تترتب
عليه كلفة كبيرة وفاتورة ستدفع محليًا وإقليميًا ودوليًا .ذلك أنه صمد بوجه العواصف التي ضربت
بلدان الجوار وحقق قدرًا كبيرًا من الهدوء الذي كان ضرورة الزمة للجميع

سوريا

فاتورة االستقرار
بشير البكر
أده� � � ��ش ال � �ن � �ظ� ��ام ال � � �س � ��وري ف � ��ي ع �ه��دي
األس��د األب واالب��ن أع��داءه قبل اصدقائه
ب� �ق ��درت ��ه ع �ل ��ى ح �ف ��ظ االس � �ت � �ق� ��رار وس ��ط
ت �ق �ل �ب��ات ك �ث �ي��رة ف ��ي م�ح�ي�ط��ه االق �ل �ي �م��ي.
ورغ� ��م ان ال �ن ��زاع ��ات ت �س��رب��ت ال ��ى داخ ��ل
س��وري��ا م��ن ب�ل��دي��ن م�ث��ل ل�ب�ن��ان وال �ع��راق،
ف �ق��د ت�م�ك��ن م ��ن اس �ت �ب��اق ات �ج ��اه ال� ��زالزل
وتكيف مع ارت��دادات�ه��ا من دون ان تؤثر
عليه فعليا .وه�ن��ا يحضر م�ث��ال ال�ع��راق
اكثر من غيره ،لسببني .األول ،ان الحكم
ً
ذكاء في
السوري تصرف على نحو اكثر
ما يخص وضعه العام ،وتمكن الرئيس
ح��اف��ظ االس��د م��ن تحقيق ن��وع ف��ري��د من
ال� �ت ��وازن ال��داخ �ل��ي ف��ي ق �ي��ادت��ه ل�س��وري��ا،
رغ��م ان ��ه ل��م ي�ك��ن يمتلك اغ � ��راءات ص��دام
حسني من ثروات طائلة وفرها البترول.
والسبب الثاني ان سوريا في فترة حكم
الرئيس بشار األس��د استوعبت عشرات
آالف الالجئني العراقيني والفلسطينيني
ال�ف��اري��ن م��ن جحيم ال �ح��روب وال�ن��زاع��ات
ف ��ي ال � �ع� ��راق ب �ع��د االح � �ت�ل��ال االم� �ي ��رك ��ي،
ال��ذي��ن ق ��درت أرق ��ام االم ��م امل�ت�ح��دة اع��داد
ال�ع��راق�ي�ين م�ن�ه��م ب � �ـ 700أل ��ف ،م�ن�ه��م 250
ألف مسيحي .واستطاع الحكم السوري
ان يمتص التداعيات السلبية لالنهيار
ال�ع��راق��ي ويمنعها م��ن ان تنعكس سلبًا
عليه ،رغ��م التداخل الكبير بني البلدين.
وي �ك �ف��ي ال �ن �ظ��ر ف �ق��ط إل� ��ى ت��أث �ي��ر ه �ج��رة
ال �ع ��راق �ي�ي�ن إل � ��ى س ��وري ��ا ع �ل��ى م �س �ت��وى
معيشة ال �س��وري�ين .ورغ ��م أن ال�ع��راق�ي�ين
املهاجرين ساهموا في انعاش النمو من
خ�ل�ال االس �ت �ه�لاك ،ف��إن�ه��م رف �ع��وا أس�ع��ار
امل��واد األولية واي�ج��ارات السكن وأسعار
ال�ع�ق��ارات وال �خ��دم��ات ،واس�ت�ف��ادت منهم
شريحة معينة ،وتضرر ال�س��واد األعظم
من السوريني ،من دون أن يؤدي ذلك إلى
ت��ذم��ر ش�ع�ب��ي او اح �ت �ك��اك��ات اج�ت�م��اع�ي��ة
ك�ب�ي��رة .وت�س�ج��ل للحكم ال �س��وري ق��درت��ه
على التحكم األمني في األع��داد الكبيرة
ال� ��واف� ��دة م ��ن ال �ع��راق �ي�ي�ن ،ال ��ذي ��ن ت�ن�ت�م��ي
أع ��داد كبيرة منهم إل��ى ال�ن�ظ��ام العراقي
القديم.
ي� � �ن � ��درج ذل � � ��ك ف � ��ي س � �ي� ��اق س �ل �س �ل ��ة م��ن
االيجابيات الكثيرة التي تسجل للنظام
ال� �س ��وري ع �ل��ى ص�ع�ي��د ت��رس �ي��خ ن �م��وذج
م �ت �م �ي��ز م ��ن االس � �ت � �ق ��رار ع �ل��ى امل �س �ت��وى
الداخلي.
أول��ى االيجابيات ان سوريا بلد متنوع
وم � �ت � �ع� ��دد دي � �ن � �ي ��ًا وط ��ائ � �ف � �ي ��ًا وع ��رق � �ي ��ًا.
ومجتمعها يعد مجتمع فسيسفاء منذ
اق ��دم ال�ع�ص��ور ،األم ��ر ال ��ذي أغ�ن��اه��ا على
املستويات كلها ،فاالندماج بني مكونات
النسيج السوري حقيقة تاريخية وليس
ً
ام �رًا مفتعال املته ظ��روف وقتية عابرة.
ورغ��م امل��آخ��ذ ال�ك�ث�ي��رة ع�ل��ى ح�ك��م ال�ح��زب
ال��واح��د ،بقيت ه��ذه ال��وض�ع�ي��ة املتميزة
ف��وق الحسابات ،ويظهر ذل��ك جليًا على
صعيد حساسية السوريني من الطائفية
وامل �ن��اط �ق �ي��ة ،ال �ت��ي ب�ق�ي��ت م��ذم��وم��ة ل��دى
ال �س��وري�ي�ن رغ ��م امل �م ��ارس ��ات ال�ت�م�ي�ي��زي��ة
م ��ن ج ��ان ��ب اط � � ��راف ف ��ي ال �ح �ك ��م ،واألم� ��ر

ال �ج��دي��ر ب��امل�لاح �ظ��ة ه��و ان االخ �ت�لاف��ات
والتعارضات في سوريا نادرًا ما أخذت
شكل االنقسامات الدينية او الطائفية أو
العرقية ،بينما تفشت هذه االم��راض في
دول الجوار.
الحركة االحتجاجية الحالية المست هذا
الجانب ،وبرزت مخاوف من ان يتعرض
ال � �ن � �م ��وذج ال � �س � ��وري ل� �ل� �ض ��رر ،وظ �ه ��رت
م�خ��اوف محلية وخ��ارج�ي��ة جدية م��ن ان
يقود تصاعد الحركة االحتجاجية الى
تأجيج ن��زع��ات طائفية وعرقية .وهناك
خ �ش �ي��ة م ��ن اه � �ت ��زاز ال� �ن� �م ��وذج ال �س ��وري
ب��وص �ف��ه م �ث��ال االس� �ت� �ق ��رار ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة.
ون�ظ�رًا لخطورة ه��ذه النقطة فقد توقف
الرئيس السوري بشار االسد امامها في
خطابه األخير ،حني...
االي� �ج ��اب� �ي ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ه� ��ي اج �ت �م��اع �ي��ة،
وي �س �ج��ل ه �ن��ا ان س ��وري ��ا ت �ع��د م�ت�ق��دم��ة
اج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ًا ع � �ل� ��ى ص � �ع � �ي ��د ال � �ق� ��وان�ي��ن
وامل �م��ارس��ات .وي�ش��ار هنا ال��ى التعايش
ب�ين مختلف ال�ح�س��اس�ي��ات ع�ل��ى ارض�ي��ة

لم تصل الهوة بين
الفقراء واألغنياء حد الجوع
كما في بعض البلدان
مثل مصر

مشروع

اح �ت��رام ال �ع��ادات والتقاليد وامل�ع�ت�ق��دات،
ف��ال�ت�ع��اي��ش ب�ين ال�ح��دي��ث وال �ق��دي��م يأتي
ض � �م ��ن س � �ي� ��اق� ��ات اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ت �ح �ت��رم
خ� �ص ��وص �ي ��ة ك � ��ل ط � � ��رف .وال � �س� ��ائ� ��ر ف��ي
ش��وارع امل��دن ال�س��وري��ة ،او حتى األحياء
ال��داخ�ل�ي��ة ،ي�لاح��ظ ال�ت�ج��اور ف��ي ال�ع��ادات
وال� �ل� �ب ��اس ،وك� ��ل ي �ت �ص��رف م ��ن م �ن �ظ��وره
ومفاهيمه ،ويسجل لسوريا انها قطعت
اشواطًا كبيرة في التعليم ومحو االمية،
وأتاحت للمرأة ان ترتاد جميع ميادين
ال �ع �م��ل ،وت �ع��د امل � ��رأة ال �س��وري��ة م�ت�ق��دم��ة
اجتماعيًا باملقارنة مع محيطها العربي
واالس �ل�ام ��ي .وال �خ �ش �ي��ة ه �ن��ا م��ن م�ج��يء
ن �ظ��ام اس�ل�ام ��ي ي �ع �ي��د امل � ��رأة ال ��ى ال� ��وراء
وي �ط �ي��ح االن � �ج ��ازات االج �ت �م��اع �ي��ة ،ال�ت��ي
ق��ام��ت ع�ل��ى ال�خ�ص��وص�ي��ة ض�م��ن التنوع
والتعددية الدينية والعرقية.
وف � ��ي ج ��ان ��ب آخ � ��ر ل ��م ت �ص��ل ال� �ه ��وة ب�ين
ال �ف �ق��راء واألغ �ن �ي��اء ح��د ال �ج��وع ك �م��ا في
ب� �ع ��ض ال � �ب � �ل � ��دان م� �ث ��ل م � �ص� ��ر ،وث �ب �ت��ت
ال�ح�ك��وم��ة اس�ع��ار ال�س�ل��ع ،وق��دم��ت رع��اي��ة
صحية مقبولة وم�ق��دورًا عليها وأدوي��ة
رخيصة وم�ح��روق��ات مدعومة وم��دارس
وجامعات حكومية مجانية.
وااليجابية الثالثة هي األم��ان والنظام،
ف � ��االج � ��راءات األم �ن �ي��ة ال �ص ��ارم ��ة ل�ي�س��ت
كلها سلبيات ،رغم انها تحصي انفاس
امل��واط��ن وت �ت��دخ��ل ف��ي ت�ف��اص�ي��ل ح�ي��ات��ه،
فهناك جوانب ايجابية ،جعلت السوريني
يفاخرون في العقد األخير بما يتمتعون
ب��ه م��ن أم ��ان وأم� ��ن ،وي �ق��ارن��ون انفسهم
بالعراق ولبنان .وصاروا يدركون أهمية
وج ��ود ال��دول��ة األم�ن�ي��ة ال�ق��وي��ة ال�س��اه��رة

خالل تظاهرات مؤيدة لألسد في دمشق أمس (مظفر سلمان ــ أ ب)

على أمن املجتمع.
ه� ��ذا االن� �ج ��از ب��ال �ن �س �ب��ة إل� ��ى ال �س��وري�ين
ال ي �ق��در ب�ث�م��ن ،ألن ��ه ف��ي ن�ظ��ره��م نقيض
الفوضى ،التي استشرت في بعض بلدان
ال �ج��وار ،ال�ت��ي خ�س��رت ال��دول��ة ول��م تصل
إلى الديموقراطية ،بل تحولت إلى جزر
م �ت �ن��اح��رة وم �ت �ص��ارع��ة ،وان �ك �س��ر ف�ي�ه��ا
ايقاع السلم األهلي العام.
على الصعيد العام ،أدى النظام السوري
دورًا م �ه �م��ًا ف ��ي اس� �ت� �ق ��رار امل �ن �ط �ق��ة ،م��ن
حرب الخليج وحتى االلتزام باالتفاقات
م ��ع اس ��رائ �ي ��ل ،وظ ��ل ي �ل �ع��ب ورق� ��ة م��وق��ع
س��وري��ا ال�ت��ي استخدمها ب�ب��راع��ة حافظ
االس ��د ع�ل��ى ك��ل ال�ج�ب�ه��ات م��ن اي ��ران ال��ى
ال�ع��راق ولبنان وفلسطني .ه��ذا ال��دور لم

ي�ك��ن م��رض�ي��ًا ع�ن��ه س�ع��ودي��ًا وال اميركيًا
وال اسرائيليًا ،لكن لم يكن له بديل ،ولم
ت�ت�م�ك��ن ال �ق��وت��ان ال�ع��رب�ي�ت��ان ال�ك�ب�ي��رت��ان
م�ص��ر وال �س � ُع��ودي��ة م��ن م�ن��اف�س��ة س��وري��ا
ع�ل�ي��ه ،ول ��ذا ق �ب��ل ع�ل��ى م �ض��ض ،وال��دل�ي��ل
ع �ل��ى ذل � ��ك ان واش �ن �ط ��ن ظ �ل��ت ت �ف��اوض
دمشق على االستقرار في لبنان والعراق،
وج� � � ��زء م � ��ن ال� �ض� �غ ��ط ال � �ح� ��ال� ��ي ي �ت �ع �ل��ق
ب�ت��أم�ين االن�س�ح��اب ال�ع�س�ك��ري االم�ي��رك��ي
م��ن ال �ع��راق ،وإن�ه��اء أي دور ل�س��وري��ا في
ل�ب�ن��ان ،وخ�ص��وص��ا ال��ى ج��ان��ب امل�ق��اوم��ة،
وفك االرتباط مع ايران.
ب �ق��ي ال �ش �ع��ور ب��ال��وط �ن �ي��ة ال �س��وري��ة هو
ال �ط��اغ��ي ع�ل��ى ال � ��دوام ،وك ��ان ال �س��وري��ون
يتعارفون بهوياتهم السياسية،البعثي

ّ
الحكومة السورية تعرض مشروع قانون جديد لألح

رئيس الوزراء السوري عادل سفر

أع�ل�ن��ت رئ��اس��ة ال � ��وزراء ال �س��وري��ة وض��ع
مشروع قانون جديد لألحزاب السياسية
ف��ي صيغته األول �ي ��ة ،يتضمن  38م��ادة
ّ
وتعرف
ت�ح� ّ�دد ش��روط تأسيس ال�ح��زب،
شخصيته القانونية ،والهيئة املشرفة
على تأسيس األح ��زاب وم��راق�ب��ة عملها،
وه��ي هيئة تتمتع بصالحيات واسعة
ويرأسها وزير الداخلية.
وت �ن��ص امل� ��ادة  2م�ن��ه ع�ل��ى ح��ق امل��واط��ن
السوري في «تأليف األح��زاب السياسية
واالن � �ت � �س ��اب إل �ي �ه��ا وف� �ق ��ًا ألح � �ك ��ام ه��ذا
القانون» ،وعلى دور األحزاب في تنظيم
املواطنني وتمثيلهم سياسيًا (امل��ادة )3
وسلمية نشاطهم «بالوسائل السلمية
والديموقراطية لتحقيق برامج محددة
وم �ع �ل�ن��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ش��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية والثقافية،
بهدف املشاركة في السلطة».
وت �ن��ص امل � ��ادة  5ع �ل��ى ش� ��روط ت��أس�ي��س
الحزب ،وه��ي :االلتزام بأحكام الدستور
وم �ب��ادئ ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وال�ح�ف��اظ على

وح��دة ال��وط��ن وعالنية مبادئه وأه��داف��ه
ووسائله ومصادر تمويله ،وعدم قيامه
على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو
فئوي أو مهني أو على أس��اس التمييز
ب �س �ب��ب ال � �ع� ��رق أو ال �ج �ن ��س أو ال� �ل ��ون.
وتشترط أيضًا على عدم انطواء الحزب
على إقامة أية تشكيالت عسكرية أو شبه
عسكرية علنية أو س� ّ�ري��ة ،أو استخدام
العنف وأن ال يكون الحزب فرعًا أو تابعًا
لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
وتتألف لجنة ش��ؤون األح ��زاب بموجب
امل � ��ادة  ،7ب�ح�ي��ث ي �ك��ون وزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
رئيسًا لها ،ونائب رئيس محكمة النقض
ع�ض�وًا ،إض��اف��ة إل��ى  3شخصيات عامة
مستقلة يسميها رئيس الجمهورية ملدة
ثالث سنوات أعضاء .وتبت هذه اللجنة
طلبات تأسيس األحزاب.
وف ��ي إج � � ��راءات ت��أس �ي��س ال� �ح ��زب ،ي�ق��دم
الطلب إلى اللجنة املذكورة بعد أن يوقع
عليه  50من أعضائه املؤسسني ،وهؤالء
يجب أن يستوفوا الشروط التالية (املادة

 ،)9أن ي �ك��ون ال �ع �ض��و امل��ؤس��س س��وري
ال�ج�ن�س�ي��ة م �ن��ذ  10س �ن��وات ع �ل��ى األق ��ل،
وق ��د أت ��م  25ع��ام��ًا وم �ق �ي �م��ًا ف ��ي س��وري��ا
ومتمتعًا بحقوقه امل��دن�ي��ة والسياسية
وغ �ي ��ر م �ح �ك��وم ع �ل �ي��ه ب �ج �ن��اي��ة أو ج��رم
ش ��ائ ��ن وغ� �ي ��ر م �ن �ت �س��ب إل � ��ى ح � ��زب آخ��ر
س � ��وري أو غ �ي��ر س � � ��وري .وي ��رف ��ق ط�ل��ب
التأسيس بالنظام الداخلي والبرنامج
السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل
ش��ؤون��ه (اس��م ال�ح��زب وش �ع��اره وع�ن��وان
املقر الرئيسي ومقاره الفرعية وأهدافه
وم �ب ��ادئ��ه وش � ��روط ال �ع �ض��وي��ة وك�ي�ف�ي��ة
تنظيم هيئاته وأسلوب اختيار قيادته
والنظام املالي وقواعد وإج��راءات الحل
واالنضمام واالندماج).
وع� �ن ��د ت �ق��دي��م ال �ط �ل ��ب ،ي �ج��ب أن ي �ك��ون
ال�ح��د األدن ��ى ل�ع��دد األع �ض��اء ف��ي الحزب
ع�ن��د ال�ت��أس�ي��س ال ي�ق��ل ع��ن  2000عضو
«مسجلني ف��ي س�ج�لات األح ��وال املدنية
لنصف محافظات سوريا على األقل ،وأن
ال تقل نسبة األعضاء عند التأسيس في

