في نقد الخطاب المدني العربي
تداؤالت حول المجتمع المدني في الوطن العربي

إعداد :شاهر جوهر

بحث في نقد الخطاب المدني العربي تساؤالت حول المجتمع المدني في الوطن العربي

BRIDGE © 2015

في نقد الخطاب المدني العربي

“ تساؤالت حول المجتمع المدني في الوطن العربي”

إعداد:شاهر جوهر
ىً ٝظٖر ٍفًٖٗ اىٍجتٍع اىٍدّ ٜأٗ ٝتبيٗر ف ٜىحظة تارٝخٝة ٍحددة ٗإٍّا خضع مغٝرٓ ٍُ اىٍفإ ًٝاألخر ٙىعٍيٝة تغٝر
تدرٝجّ ٜتٝجة ىيتطٗر اىمبٝر اىذ ٛتشٖدٓ اىٍجتٍعات ,فٍع تزاٝد االتجآ ّحٗ اىدٍٝقراطٝة بداٝة تسعّٝٝات اىقرُ اىٍاضٜ
ٗقٝاً اىدٗه اىمبر ٙبحٍه ىٗاءٕا ,عيت اىساحة اىعربٝة دعٗات إى ٚضرٗرة تفعٝه دٗر ٍؤسسات اىٍجتٍع اىٍدّ.ٜ
ٕٗٗ ٍُ اىٍفإٗ ًٝاىٍصطيحات اىجدٝدة عي ٚعاىٍّا اىعرب ٜاىغاص باىٍشامه ٗ اىتعقٝدات  ,إذ تجيت اىبذٗر األٗى ٚىٖذا
اىٍفًٖٗ فٍ ٜجتٍعاتّا اىعربٝة عي ٚشمه ٕٝئات تقيٝدٝة ماىطرق اىصٗفٝة ٗاألٗقاف اىت ٜماّت بٍثابة أساس اىٍجتٍع
اىٍدٍّّ ٜذ ٍئات اىسّ ُٝقبه ظٖٗر اىٍّظٍات اىحدٝثة ٗاىٍعرٗفة اى.ًٗٝ
ىمُ رغً ذىك بقٕ ٜذا اىٗافد اىجدٝد غرٝب عُ غاىبٝة باحثّٝا حت ٚبدأ االّفتاح بداٝة اىقرُ اىجدٝد ,إذ ٍُ اىطبٝع ٜبعد
سّ ٜاىصراع اىثقافٗ ٜاىعسمر ٛاىداٍٍ ٜع اىغرب اىطاٍع بتغٝٝب ثقافتّا اىعربٝة عٍٍٗا ً ٗاإلسالٍٝة عيٗ ٚجٔ اىخصٗص
أُ ٝثٝر اىباحثُٗ ٗاىٍثقفُٗ اىشمٗك تجآ ٕذا اىٍفًٖٗ  ٍُٗ ,اىطبٝع ٜأٝضا أُ ّٝقسٍٗا ماىعادة أٍأٍ بٍ ُٝؤٝد ٍٗعارض
ٗقيق حٝاه اىتعاٍه ٍعٔ.
فاىٍؤٝدُٗ ٝرُٗ أُ ٗجٗد ٍؤسسات ٍجتٍع ٍدّ ٜٕ ٜحاىة طبٝعٝة تٍيٖٝا طبٝعة اىتطٗر االجتٍاعٗ ٜاىسٝاسٜ
ٗاالقتصاد , ٛبٗجٗد تّظٍٝات غٝر حمٍٗٝة تعزز ق ًٝاىدٍٝقراطٝة ٗتٍارس دٗر اىٍراقب ىيسيطة ٗ ,تشٝع ق ًٝاىتٍاسك ,
ٗاىحفاظ عي ٚقٍ ًٝشترمة ٝؤٍُ بٖا اىجٍٝع ,مٍا ٝدافع عّٖا أصحابٖا عي ٚاعتبارٕا تعٗد إى ٚاىق ًٝاإلسالٍٝة األٗىٚ
ٗتعاى ًٝاإلسالً ٗدعٗاتٔ ىألعٍاه اىخٝرٝة ٗاىٍسؤٗىٝة اىجٍاعٝة ,فاىزماة ٗاىتصدق عي ٚاىٍحتاجٗ ُٝدفع األغّٝاء فائض
أٍٗاىًٖ ىيفقراء ٕٗ رٗح اىعقٝدة اإلسالٍٝة اىقائٍة عي ٚاىتعاُٗ ٗاىذ ٕٗ ٛبدٗرٓ جٕٗر اىٍجتٍع اىٍدّ.ٜ
ف ٜحٝ ُٝحتج اىٍعارضُٗ باعتبار اىٍفًٖٗ ال ٝالئً اىخصٗصٝة اىثقافٝة اىعربٝة ٗٝراد بٔ تغيٝب اىطابع اىٍدّ ٜعيٚ
اىدٗ ,ّٜٝتٍٝٝع اىثقافة اإلسالٍٝة اىت ٜحافظت عي ٚخصٗصٝتٖا رغً مه حٍالت اىتشٗٗ ٔٝاىتفتٝت اىٍٍّٖجة اىت ٜسعٚ
اىغرب ىفعيٖا ٗ ,إّٖا فمرة غربٝة تً اىترٗٝج ىٖا ف ٜمتابات ّٕتجتُٗ ٗ فٗمٗٝاٍا ٗجاءت ٍع اىدبابات األٍرٝمٝة ف ٜغزٗ
أفغاّستاُ ٗاىعراق.
أٍا اىفرٝق اىثاىث فيً ٝحسً أٍرٓ بعد إذ دعا ىيٗقٗف ٍّٔ ٍٗقف اىحذر ٗتيخصت ٍطاىباتٔ بضرٗرة إقاٍة تشمٝالت تتٗاءً
ٍع اىثقافة اىعربٝة ٗاإلسالٍٝة ٗدعا إى ٚاألخذ ٍّٔ بٍا ال ٝتعارض ٍع ق ًٝاىٍجتٍعات اىعربٝة ٗاىتٝ ٜعتبر اإلسالً ٍمُٗ
أساسٍ ٍُ ٜمّٗاتٖا.

لكن السؤال اآلن ماذا نقصد بالمجتمع المدني؟
ٝعتبر ٍفًٖٗ اىٍجتٍع اىٍدّ ٍُ ٜاىٍفإ ًٝاىٍٗغية ف ٜاىقدً  ,بدءاً ٍُ أرسطٗ ٍرٗراً بأفالطُٗ ٗجُٗ ىٗك ٗرٗسٗ
ٗغراٍشٗ ٜادٍّٗد بٝركٗ ..غٝرًٕ اىمثٝر ٍٍُ ُٝتّاٗه اىٍفًٖٗ باىدراسة ٗاىتحيٝهٗ ,ىسّا ا ُٟبصدد اىحدٝث عُ مه ٍا
تً طرحٔ ٍُ قبه اىٍفمرٗ ُٝسّمتف ٜبٍحاٗىة بسٝطة ىيتفرٝق بٗ ّٔٝبٍ ُٝفإ( ًٝاىٍجتٍع اىعاً  -اىحزب اىسٝاسٗ- ٜ
اىجٍاعات اىضاغطة) ٍٕٗ ٜفإ ًٝتتشابك ف ٜمثٝر ٍُ األحٝاُ فٍٝا بّٖٝا ٗ تجعه اىفرد اىعاد ٛال ٝعط ٜفرقا ً بّٖٝا ٗبُٝ
ٍفًٖٗ اىٍجتٍع اىٍدّ , ٜإذ أُ ٍا ٍٝٝز اىٍجتٍع اىٍدّ ٜعُ ٕذٓ اىٍفإ( ٕٗ ًٝاىتمٗ ٗ ُٝاىٖدف ٗ اىٗسٝية ) مه ٍّٖا عيٚ
اىترتٝب.
فٍجٍٗعة األفراد اىت ٜتعٝش سٗٝة ضٍُ إطار اىدٗىة اىٗاحدة بشمه ٍّظً ٗضٍُ جٍاعة ٍّظٍة ٗفٍٗ ٜقع ٍعٗ ُٝترتبط
فٍٝا بّٖٝا بعالقات ثقافٝة ٗاجتٍاعٝة ٗاحدة ت ّمُٗ ٍا ٝسٍ ٚباىٍجتٍع اىعاً.
ف ٜحٝ ُٝشمه اىحزب اىسٝاسٍ ٜجٍٗعة ٍّظٍة ٍُ األفراد ٍٍُ ٝتقاسٍٗا فمر ٗإٝدٗٝىٗجٝا ٍعّٝة ٕدفًٖ اىحصٗه عيٚ
اىسيطة ىفرض تّفٝذ براٍج أفمارًٕ بمه أٗجٖٖا.
أٍا اىقائٍ ُٝعي ٚاىجٍاعات اىضاغطة ال ٖٝدفٗا إى ٚاالستحٗاذ عي ٚاىسيطة به اىدفاع عُ ٍصاىح أعضاءٕا اىخاصة
ٗذىك باىتأثٝر عيٖٝا بشمه فعي ٍُ ٜخاله ٍا ٍٝيمّٗٔ ٍُ ٍصادر اىتأثٝر اىٍادٝة ٗاىٍعّٗٝة ٗحت ٚاىعددٝة  ,حٝث مثٝراً ٍا
تيجأ إى ٚاىعّف ٗاىتٖدٝد ىتحقٝق ٍطاىبٖا  ,مٍا تيجأ بصفة إدارٝة ىيرشٗة ٗاإلمرآ اىٍعّٗٗ ٛإقاٍة اىحفالت ٗاىٗالئً تمرٍٝا ً
ىيحماً ٗاىٍٗظف ُٝاىمبار ٗاىضغط عي ٚاىّٗاب عبر اىتٖدٝد بعدً اىٍساعدة مذىك تقدٍ ًٝنافﺂت أٗ تَ٘ٝيًٖ ف ٜحَالتٌٖ
اإلّﺘﺨابٞةٗ ..غٞﺮ ذىل ٍِ اىﺴي٘مات اىالأخالقٝة
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ٍُ ّٕا بإٍماّّا أُ ّقٗه أُ اىٍجتٍع اىٍدّ ٜىٝس بٍجتٍع عاً ٗال ٕٗ بحزب سٝاسٗ ٜال بجٍاعة ضاغطة بقدر ٍا ٕٗ
ذّٕٝة اىٍجتٍع اىعاً اىذ ٛال ٝسع ٚىيٗصٗه إى ٚاىسيطة مٍا اىحزب اىسٝاسٝٗ ٜسع ٚىيحفاظ عي ٚاىق ًٝاألخالقٝة اىّبٝية
ٗاىٍشترمة اىتٝ ٜيتف حٗىٖا اىٍجتٍع ٗال تحبذٕا اىجٍاعات اىضاغطة.
إذ أُ اىٍجتٍع اىٍدّ ٕٗ ٜمه فعه اجتٍاع ٜإرادٍّ ٛظً ٖٝدف إى ٚترسٝخ قٍ ًٝشترمة تجسد قٗة تٍاسك اىجٍاعة بعٝداً
عُ اىغاٝات اىسٝاسٝة ٗبٍا ٝتٍاشٍ ٚع اىقاُّٗ اىعاً ف ٜاىدٗىة.
ٍُٗ ّٕا ٍٝمُ اىقٗه أُ ىيٍجتٍع اىٍدّ ٜبٖذا اىٍفًٖٗ خٍسة ٍقٍٗات أساسٝة ٕ:ٜ
 اىفعه اإلراد ٛاىحر أٗ اىتطٗعٜ اىتٗاجد عي ٚشمه ٍّظٍات تضً اىفاعي ُٝف ٜاىٍجتٍع. اىسع ٜىيحفاظ عي ٚاىق ًٝاىٍشترمة اىتٝ ٜيتف حٗىٖا اىٍجتٍع قبٗه اىتّٗع ٗعدً رفض اٟخر احتراً اىقاُّٗ ٗ عدً اىسع ٜإى ٚاىسيطة .ٕذا ٗقد اتفق اىجٍٝع عي ٚأُ اىعضٗٝة ف ٜاىٍجتٍع اىٍدّ ٜال تستّد عي ٚع٘اٍو اى٘راثة ٗرٗابﻂ اىﺪً ٗاى٘الﺀات األٗىٞة
ٍﺜو األسﺮة ٗ(اىعﺸٞﺮة) ٗاىﻄائفة ٗاىقﺒٞية ٗ ,باىﺘاى ٜفإُ إٌٔ ٍنّ٘ات اىَﺠﺘَع اىَﺪّ: ٜٕ ٜ
 اىْقابات اىَْٖٞة اىْقابات اىعَاىٞة اىﺤﺮمات االجتٍاعٝة . اىﺠَعٞات اىﺘعاّٗٞة اىﺠَعٞات األٕيٞة ّ٘ادٕٞ ٛﺌات اىﺘﺪرٝﺲ باىﺠاٍعات اىْ٘اد ٛاىﺮٝاضٞة ٗاالجﺘَاعٞة ٍﺮامﺰ اىﺸﺒاب ٗاالتﺤادات اىﻄالبٞة اىغﺮف اىﺘﺠارٝة ٗاىﺼْاعٞة ٗجَاعات رجاه األعَاه اىَْﻈَات غٞﺮ اىﺤنٍ٘ٞة اىﺪفاعٞة ٗاىﺘَْ٘ٝة مَﺮامﺰ حق٘ق اإلّﺴاُ ٗاىَﺮأة ٗاىﺘَْٞة ٗاىﺒٞﺌة. اىﺼﺤافة اىﺤﺮة ٗأجٖﺰة اإلعالً ٗاىْﺸﺮٍ -ﺮامﺰ اىﺒﺤ٘ث ٗاىﺪراسات ٗاىﺠَعٞات اىﺜقافٞة.

ىٍاذا مفرت األّظٍة اىعربٝة باىٍجتٍع اىٍدّٜ؟
بسط اىعثٍاّ ُٗٝسٝطرتًٖ عي ٚماٍه اىجغرافٝة اىعربٝة ٍدة أربعة قرُٗ ٗٝزٝد ٗ ,بعد خرٗجًٖ ٍّٖا بدأت أٗرٗبا بتقاسً
ترمت اىعثٍاّ ُٝٝبدءاً ٍُ سّة ٗ , 1922قد ظٖر ٗقتٖا اىمثٝر ٍُ اىجٍعٝات األدبٝة ٗاىفمرٝة ٗاىثقافٝة ٗاىتجارٝة ٗاىتٜ
ٍارست دٗراً سٝاسٝا ً ٗاضحا ً ف ٜاىخفاء فٍٗ ٜاجٖة اىٍحته األجّب , ٜمٍا تحٗه اىمثٝر ٍّٖا تاىٝا ً بعد االستقاله إىٚ
أحزاب سٝاسٝة قادت حرمات احتجاجٝة ّٗافست عي ٚاىسيطة مٍا قادت اّقالبات عسمرٝة ٗ ,اىت ٜإٍا بدأت ّٗاتٖا
بجٍعٝات أدبٝة أٗ بٗاجٖات اقتصادٝة مشرمات تجارٝة أٗ اىتفت حٗه صحف ٗطّٝة ٍثه حزب االستقاله اىعربٗ ٜحزب
اإلصالح ٗحزب ىجّة اىعٍه اىٍغربٗ ٜحزب ٍصر اىفتاة ٗاىحزب اىسٗر ٛاىقٍٗ ٜاالجتٍاعٗ ٜغٝرٕا ..
ىمُ ٍا إُ خرجت أٗرٗبا ٍُ اىبيداُ اىعربٝة سرعاُ ٍا عادت إىٖٝا ف ٜاىخٍسّٝٝات ٗاىستّٝٝات ٗسٝطرت عي ٚحمً اىبالد
اىعربٝة عبر حماً ٗضعتًٖ ٗثبتتًٖ باىدمتاتٗرٝات اىعسمرٝة.
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ٗاالّتفاضة اىعربٝة األخٝرة ف ٜاىقرُ اىجدٝد ٗ اىت ٜاجتاحت اىٗطُ اىعرب ٜبدءاً ٍُ تّٗس حت ٚسٗرٝا فضحت اىمثٝر ٍُ
اىتعاٍه االستخبارات ٜرفٝع اىٍستٗ ٙب ُٝاألّظٍة اىعربٝة ٗاالستخبارات اىغربٝة خصٗصا ً ٍع دٗه حٍيت راٝة اىعداء
ىألجّب ٜإعالٍٝا طٗاه سّ ٜحمٍٖا ىيٍجتٍع اىعرب.ٜ
فعي ٚاىعًٍٗ ٝعٝش اىعاىً اىعرب ٜحاىة ٍُ اىخّق ىيحرٝات ٗاىتضٝٝق اىسٝاس ٜاىٍطبق ىتأسٝس أٗ ىعٍه ٍّظٍات اىٍجتٍع
اىٍدّ . ٜفرغً اىدٍاء اىعربٝة اىمثٝرة اىت ٜساىت ىيتخيص ٍُ ٕذا اىمبت ٕٗذا االستبداد إال أُ األّظٍة اىعربٝة تٗاصه ٗ
ٍّذ عقٗد ٍراقبتٖا اىشدٝدة عي ٚحرٝات اىرأٗ ٛاىتعبٝر ٗعي ٚاألسس األٗىٝة اىت ٜترسخ عٍه اىٍجتٍع اىٍدّ , ٜمذىك
استٍرت غاىبٝتٖا بتطبٝق قٗاّ ُٝاىطٗارئ ٍدة طٗٝية باإلضافة إى ٚإصدار قٗاّٗ ُٝتشرٝعات أعطت األّظٍة سيطة ىقٍع
عٍه األحزاب ٗاىٍّظٍات غٝر اىحمٍٗٝة.
مٍا ال ٍٝمُ أُ ّّمر أُ ارتفاع ّسبة األٍٝة ٗتزاٝد ٍعدالت اىبطاىة ٗاىٖجرة اىقسرٝة ٗ اىٍستٍرة ىيّخب ٗاألدٍغة اىعربٝة
ىعبت دٗراً ٍٍٖا ً ف ٜتغٝٝب دٗر ٕذٓ اىٍّظٍات عُ اىساحةٍٗ ,رد ٕذٓ اىٍرضّٝة اىٍفرطة اىحساسٝة تجآ ٍّظٍات اىٍجتٍع
اىٍدّ ٜٕ ٜخشٝة اىّخب اىحامٍة أُ تقًٗ ٕذٓ اىٍّظٍات أٗ اىّٗاد ٛأٗ اىٍرامز اىبحثٝة ٗاىتٍّٗٝة بّقه حاىة اىقصٗر
ٗاىعجز اىذٝ ٛعتر ٛسٝاساتٖا ىيرأ ٛاىعاً ٗ ,خشٝة أُ تمُٗ ٗاجٖة سرٝة ألحزاب سٝاسٝة تعٍه ف ٜاىخفاء.
ىمُ ٍع تزاٝد اىدعٗات ىيدٍٝقراطٝة ٗطرحٖا مشرٗط ٍسبقة ٍُ قبه اىغرب ماىٗالٝات اىٍتحدة األٍرٝمٝة ىيتعاٍه اىتجارٛ
ٍع اىبيداُ اىعربٝة ٗقٝاً االتﺤاد األٗرٗب ٜباالعﺘﺮاف باىَﺠﺘَع اىَﺪّ ٜمﺸﺮٝل فاعو ف ٜاىﺘَْٞة سارعت اىحمٍٗات
اىعربٝة ىتشمٝه ٍّظٍات غٝر حمٍٗٝة ال ٝعدٗ مّٖٗا زٍر ٗتجٍعات ّابعة ٍُ ٗاى ٚاىّخب اىحامٍة.
حٝث اتبعت اىحمٍٗات اىعربٝة عدة طرق ىالىتفاف عي ٚعٍه ٕذٓ اىٍّظٍات فبعضٖا قاً بإجبار اىٍّظٍات اىٍشمية عيٚ
أراضٖٝا باالّخراط ف ٜاىحمٍٗة مٍا فعيت ٍصر ح ُٝقاٍت بإجبار جٍٝع اىجٍعٝات اىٍصرٝة باىتسجٝه فٗ ٜزارة
اىشؤُٗ االجتٍاعٝة.
ٗبعضٖا ربطت تٍٗٝه تيك اىٍّظٍات بّفسٖا ٍقابه االعتراف بٖا مٍّظٍات ٍجتٍع ٍدّ ٜمٍا ف ٜسيطّة عٍاُ حٝث أُ
اىحمٍٗة تٍٗه جٍٝع اىٍّظٍات غٝر اىحمٍٗٝة ٗاىت ٜال ٝتجاٗز عددٕا ٍّ 12ظٍة .
ّٕٗاك ٍُ ٝتبع أسيٗب تشمٝه جٖات رقابٝة عي ٚعٍه ٍثه ٕمذا ٍّظٍات باسً "األٍُ ٗدعً االستقرار" ٍثه قطر اىتٜ
أقاٍت " اىسيطة اىقطرٝة ىيّشاطات اىخٝرٝة" ( )QACAعاً  2004ىإلشراف عي ٚعٍه اىٍّظٍات األٕيٝة اىٍٗافق عيٖٝا
رسٍٝا ً ٍُ قبه اىسيطات اىقطرٝة.
ف ٜح ُٝتتبع عدة دٗه ٍّٖج آخر ٕٗٗ ٍتداٗه بمثرة  ,إذ تقًٗ اىسيطات بتشمٝه ٗإدارة ٍّظٍات غٝر حمٍٗٝة ٗتعٍه عيٚ
تسٗٝقٖا عاىٍٝا ً بأّٖا ٍؤسسات ٍجتٍع ٍدٍّ ,ٜثاه ٍا قاٍت بٔ اىحمٍٗة اىبحرّٝٝة عاً  1999بتشمٝه ىجّة حقٗق اإلّساُ
ٗ ,جٍعٝة اىبحر ُٝاىّسائٝة ٍٗ ,ؤسسة اىقذاف ٜىيتٍّٝة ف ٜىٝبٝا ٗ ,جٍعٝة فردٗس ف ٜسٗرٝاٍٗ ,ا قاٍت بٔ اىسعٗدٝة ٍُ
تأسٝس ٍّظٍة صحفٝة ٍستقية عاً .2003

ماذا عن سوريا ..؟
تر ٙاىماتبة "حسٝبة عﺒﺪ اىﺮحَِ" ف ٜمتابٖا « غﺰٗ اىَﺼﻄيﺤات ـــ اىَﺠﺘَع اىَﺪّ ٜاىﺴ٘رَّ٘ ٛذجاً » أُ أٗه جٍعٝة
إٔيٝة تأسست ف ٜسٗرٝة ٍٕٝ( ٜتً قرٝش اىخٝرٝة) عاً  .1880ىٝزداد عدد اىجٍعٝات أٝاً االحتاله اىفرّس ٜإى ٚأمثر ٍُ
 600جٍعٝة ٗ ,اىت ٜاستٍرت باىعٍه خاله ٍرحية االستقاله بعد صدٗر (قاُّٗ اىجٍعٝات).
ىمُ تراجعت تيك اىجٍعٝات بشمه مبٝر ٍٗيحٗظ ٍع صعٗد حزب اىبعث إى ٚاىسيطة ٗاىذ ٛقاً بربط اىٍؤسسات غٝر
اىحمٍٗٝة باىسيطة ف ٜاىبالد ٗبات ّٝظٍٖا ٗفق قاُّٗ اىطٗارئ إذ ٍّع إعطاء أ ٛترخٝص ألٍّ ٛظٍة أٗ جٍعٝة ٍا دعا
إى ٚظٖٗر جٍعٝات ّٗٗاد ٛسرٝة ٗغٝر ٍرخصة ,إذ ال ٝسٍح ف ٜسٗرٝا بتشمٝه ٗإقاٍة أ ٛاتحادات تجارٝة أٗ جٍعٝات
ّسائٝة ٍستقية حٝث ٗٝجد اتحاد ٗاحد ىيتجار ٗٗاحد ىيّساء ٗٝتبع ىٍٖا فرٗع ف ٜمافة اىٍحافظات.
ىمُ بعد تسيً األسد االبُ اىسيطة ف ٜتٍٗز عاً  2000ظٖرت ف ٜاىبالد فترة تساٍح سٝاسٗ ٜأٍّ , ٜىمّٖا ىً تستٍر أمثر
ٍُ ستة أشٖر عرفت ف ٜأدبٝات اىسٝاسة اىسٗرٝة "بربٝع دٍشق" حٝث تً إطالق سراح عدد ٍُ اىٍعتقي ُٝاىسٝاسٗ ُٝٝتً
اىسٍاح ألعداد مبٝرة ٍُ اىٍعارض ُٝف ٜاىخارج باىعٗدة إى ٚاىبالد دُٗ أُ ٝتً إىغاء قاُّٗ اىطٗارئ اىٍعٍٗه بٔ ف ٜاىبالد
ٍّذ تسيً حزب اىبعث اىسيطة عاً .1963
ّٗتٝجة ىٖذا اىجٗ اىفرٝد ٍُ ّٗعٔ ٗاىذٝ ٛغر ٛاىٍصيح ُٝىيعٍه عيّا ً ف ٜاىبالد ظٖرت اىٍّتدٝات اىسٝاسٝة ٗاىجٍعٝات
األدبٝة ف ٜدٍشق ٗاىتّ ٜاقشت ٍٗاضٝع ٍختيفة ف ٜاالقتصاد ٗاىسٝاسة ٗحقٗق اإلّساُ ٗاىتعيٗ ًٝغٝرٕا ٗ ,اىت ٜأقاٍٖا
ٍعارضُٗ سٗر ُٗٝفٍّ ٜازىًٖ ٗفٍ ٜرامز ثقافٝة  ,ىمُ سرعاُ ٍا تً إغالق تيك اىٍّتدٝات ٗاعتقاه ّشطائٖا
اىٍعارض ُٝف ٜآب  2001ىتّتٍٖ ٜرحية ىُ تتمرر ف ٜعٖد اىبعث.
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إذ عي ٚاىعًٍٗ ال ٗٝجد ف ٜاىبالد ٍؤسسات ٍجتٍع ٍدّ ٜبٍا تعّ ٔٝاىميٍة ٗ ,اّدالع اىثٗرة ف ٜاىبالد ف 15 ٜآذار 2011
أظٖر ىيجٍٝع ٍدٕ ٙزىٝة ٗضعف ٍؤسسات اىٍجتٍع اىٍدّ ٜاىسٗرٝة ف ٜتّظٗ ًٝقٝادة اىحراك اىسيٍ , ٜإذ اقتصر ّشاطٖا
عي ٚتّظ ًٝعدة ٗقفات احتجاجٝة قادٕا ٍفمرُٗ ٗمتاب سٗر ُٗٝسرعاُ ٍا تبددت ٗأفه صٗتٖا ٍع ارتفاع صٗت
اىرصاص ٗتحٗه اىثٗرة إىٍٝ ٚداُ ٍسيح .
ّٗتٝجة األٗضاع اإلّساّٝة اىسٝئة اىت ٜخيفتٖا اىحرب عي ٚاىسٗرٍٗ ُٝٝا ىحق بًٖ ٍُ ٗٝالت اىتشرد ٗاىجٗع ٗاىضٝاع
اىتعيٗ ٍٜٝاىثقاف ٜتحتً عي ٚتيك اىٍّظٍات أُ تتحٗه ٍُ ٍٝداُ ىيصراع اىثقافٗ ٜاىفمر ٛإى ٚساحة ىيتّافس اىّفع , ٜإذ
ّشطت تيك اىٍّظٍات ف ٜاىقر ٙاىٗاقعة خارج سٝطرة اىحمٍٗة ٗأخذت تعٍه فٍ ٜجاه اإلغاثة ٗاىصحة ٗاىتعيًٝ
ٗاإلٗٝاءٗ ,شٝئا ً فشٝئا ً ٍٗع اٍتداد األزٍة ٗتعٍقٖا أخذت تيك اىٍّظٍات تسع ٚىيجاّب اىربح ٜاىشخصٗ ٜبات ٝتً اختراقٖا
ٍُ قبه أجٖزة اىٍخابرات اىعربٝة ٗاىعاىٍٝة بحمً اىفٗض ٚاىدائرة ف ٜاىبالد ف ٜحاىة تذمرّا باىٍّظٍات اىغٝر حمٍٗٝة اىتٜ
اّتشرت ف ٜاىعراق إباُ االحتاله األٍرٝم ٜىٖا عاً . 2003

تٍت

