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 قلياتألمستقبل االثورة السورية و

 * أكرم البني

بين شعار دولة المواطنة المدنية وبين أفكار شائكة وخطيرة عن المحاصصة الطائفية واألثنية أو عن التقسيم والعزلة 

ويحدو األقليات السورية خوف دفين من . عن اآلخر المختلف، تحاول األقليات في سورية رسم مستقبلها السياسي

كما تحركها نزعة دفاعية عنيفة ضد احتمال سيطرة االسالميين . ي وزن التيارات االسالمية بأنواعها في الثورةتنام

على مقاليد الحكم وعلى مراكز النفوذ لما يمثله بعضهم من تهديد لمدنية المجتمع السوري وطبيعته التعددية وإقصاء 

 .لآلخر المختلف وقمع الحريات الدينية والسياسية

ول هذه الورقة قراءة ما يخلفه انزياح الثورة السورية نحو اإلسالم السياسي من تحريض في أوساط المجتمع تحا

وتظهر الورقة خطورة أي خيار إيديولوجي أو . األخرى نحو االنسجام الفئوي ونحو نكوص  طائفي أو قومي الطابع

عافية مجتمع المواطنة، أو بداللة تاريخ تعايش  سياسي يسعى لتفكيك الهوية الوطنية أو إضعافها، ليس فقط بداللة

المجتمع التعددي السوري وخصوصية تبلور هويته الجامعة ودولته الوطنية، وإنما أيضًا انطالقا من الثقة بإمكانية 

والعنف الحياة الديمقراطية واحترام التعددية والمساواة وسيادة القانون في تجاوز اآلثار المدمرة التي خلفها االستبداد 

األعمى على وحدة الوطن السوري، وفي إرساء اآلليات المناسبة إلدارة الصراعات سلميًا بين كافة مكونات المجتمع 

 .وقواه المدنية والسياسية

، وطابع ثورتهالتعددي السوري خصوصية المجتمع  في

ية كانت أم دينية، ، قومعن مستقبل األقلياتيلح السؤال 

من مخاوف  .تغييرقفها من الحقيقة مخاوفها ومواوعن 

وانتشار  تراجع دور الدولةمن و ،الفوضى المحتملة

خطر وصول ومن  ،المتشددةالجهادية الجماعات 

خشية من يتبعه من  اماإلسالميين إلى سدة الحكم، و

مظاهر التضييق والتنميط المرافقة لهذا النوع من 

لوب حياتها الحكومات التي تحاول عادة فرض أس

يهدد هوية  وهو األمر الذي. على المجتمع وثقافتها

 .األقليات وحقوقها وطرق عيشها

 تقاربتشكل األقليات اإلثنية والدينية في سوريا نسبة 

إذا استثنينا كتلة العرب المسلمين  من عدد السكان% 04

االسالمية األخرى، مذاهب الشتى  وتضم .السنة

ائف واإلسماعيليين، ومختلف الطووالدروز العلويين ك

متفاوتة قوميات  كما تضم .الشرقية والغربية المسيحية

تتباين ثقافاتها مع العرب، كاألكراد والشراكس األحجام 

 .والتركمان واألرمن واآلشوريين

أن سورية عريقة في حضارتها وتعايش من المعروف 

وأن هناك أسبابًا بنيوية لغلبة مسار االنصهار مكوناتها، 

. والتمييزوالتفكك التفرقة  الوطني في مواجهة نوازع

 :هذه األسباب ومن أهم

التفاف الشعب السوري تاريخيًا حول مهام  -1

وطنية وقومية عريضة، كقضية فلسطين والوحدة 

ابية على تضامنه أثارًا إيج تركمما العربية، 
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تاليًا البنى العصبوية  واندماجه، وأضعف

 ؛التقليدية

نات السوريين، من مختلف المكو مساهمة -2

التحرير واالستقالل عملية في القومية والدينية، 

مما جعل من في بناء دولتهم وتاريخها الحديث، و

 أعظممشتركا  اقاسمقيم المواطنة والمساواة 

  بينهم؛

من  ذي باللرصيد افتقاد المجتمع السوري  -3

األحقاد والمواجهات الحادة بين مكوناته يستحق 

بخصوصية  ذلكوارتباط التوظيف واالستثمار، 

التوزع الديموغرافي والتداخل الجغرافي بين 

فئاته المختلفة وندرة وجود معازل أو أماكن نقية 

 ؛تحسب على أقلية أو أكثرية

حال عن حالها التي ال يختلف األكثرية،  تشتت -0

ما وليست موحدة ثقافيًا أو سياسيًا، فهي  .األقليات

وي يجمعها هو الرابط الديني وإيمانها العف

االنتماء  ى هذه األكثريةلكن يغلب عل .التقليدي

 كما تفرقها .انتماءاتها المختلفةالوطني وتفرقها 

اجتهادات متنوعة في فهم عالقة الدين بالحياة، 

إلى أطر وجمعيات اجتماعية وسياسية منها 

ومنها ما يدور في  ،الليبرالي والقومي والشيوعي

 .ودعمها فلك السلطة ويجد مصالحه في مساندتها

لم تتبلور في سورية منذ أيضًا أنه  من المعروف لكن

عي، استقاللها هوية جامعة قوية تستند إلى عقد اجتما

وراسخًا ، لتنتج وطنًا مستقرًا تتوافق عليه كل المكونات

أن السلطات المتعاقبة، أضف إلى ذلك  .يؤمن الجميع به

وخاصة االستبدادية منها، ساهمت في تشويه الهوية 

تفكيكية ما قبل  روابطالوطنية واالنتكاس بالمجتمع إلى 

 منمناخات القمع والتمييز  ناهيك عما سببته .مدنية

شأن العالقات المتخلفة، الدينية والطائفية لإعالء 

زاد الطين بلة و .الوطنيةوح والعشائرية، على حساب الر

 .خالل العقدين المنصرمينوالمذهبي تأثير المد الديني 

 ،عميقًا في المجتمع السوري المأزومهذا التأثير ر حف وقد

وباعد بين ثقافات طالما تعايشت وتسامحت مع بعضها، 

أمرًا اعتياديًا ومألوفًا ظهور استقطاب طائفي ليغدو 

وعرقي اليوم يفرق بين العرب السوريين حسب الهوية 

الدينية أو الطائفية، ويميز الكرد وغيرهم بهويتهم 

 .القومية

نه ما كان لينتشر في سوريا مصطلح أقليات أ والقصد

ولوال تواتر حاالت  ؛المواطنة قيم ال غيابلووأكثرية، 

التمييز السلطوي، القومي أو الطائفي، لضمان الوالء 

على حساب الرابطة الوطنية والسياسية وعلى حساب 

ولوال استجرار وتشجيع ردود  ؛معايير الكفاءة والنزاهة

طبيعة ذاتها لدى تلك الكتل أفعال ووالءات من ال

كان السوريون، على اختالف  ،قبل ذلك .االجتماعية

يشكلون نسيجًا اجتماعيًا واحدًا، ويتعايشون  ،انتماءاتهم

في إطار وحدتهم الكيانية والسياسية ويتشاركون بشكل 

طبيعي ودون أية تفرقة في أنشطة الحياة وتنمية المجتمع 

متنوعة شخصيات ونهضت من منابت  .وبناء الدولة

االحتالل الفرنسي  وأسماء وطنية خاضت المعارك ضد

سياسية وعسكرية عليا، كإبراهيم هنانو  واحتلت مناصَب

وصالح العلي وسلطان باشا األطرش وأيضًا فارس 

الخوري وفوزي السلو وسعيد إسحاق وحسني الزعيم 

 ياسيعرف المشهد السمثلما  .وأديب الشيشكلي وغيرهم

القوى الكثير من  ،سجون البالدفت عرو ،الحديث

من  مسيحيينو مسلمينالكردية والعربية ومعارضين 

قاوموا االستبداد وسياسات التهميش ، شتى المذاهب

بناء سوريا مدنية تعددية وطالبوا بببسالة والتمييز 

 .وديمقراطية

لم تكن الثورة السورية من صنع أحد، بل هي، 

فاضة شعبية عفوية وباعتراف كل القوى السياسية، انت

نهضت ضد الظلم والتمييز ومن معاناة أجيال جديدة من 

الشباب المهمش، بعيدًا عن األطر الحزبية 

 وإذا كانت .واأليديولوجيات الكبرى وشعارات الهوية

بداهة إلى اإلسالم بصفته دين تنتمي كتلتها الرئيسة 

فإلى  .تنطوي على تنوع وتعددية الفتينفهي األغلبية، 

والشراكسة والتركمان العرب واألكراد  جانب

من مختلف الطوائف هناك مشاركة متفاوتة واآلشوريين، 

 . كل منطقةلتكوين المجتمعي لتبعًا ل ،والمذاهب

مشاركة بعض الجماعات من من رغم على ال، ولكن

نشهد ، محدودةاألقليات السورية في الثورة ولو بنسب 

األمر يزداد و .نظاممن مرحلة ما بعد القلقا وخوفا  الديه

مع و ،مع ظهور خطابات حول أسلمة الثورةوضوحا 

 .ممارسات إقصاء وتهميش من بعض المعارضينوجود 

 أطرافموقفه إلى حد القول بأن ثمة هناك من يدفع و

تقصد تهميش دور األقليات إلعطاء الثورة السورية بعدًا ت

مع محاوالت  امقصده ىلتقحتى لو اوشكاًل إسالميين 
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حضور توظيف ظام تعميم فكرة إسالمية الثورة والن

القاعدة وأخواتها كي يخفف الضغوط الخارجية ويضمن 

استمرار والء قطاعات كبيرة من األقليات أو وقوفها 

ات التي تتقارب في قطاعوبخاصة ال .على ضفة الصمت

أنه  والتي يدعي النظامنمط عيشها مع الوضع القائم 

عالقة هذه  يجعلما  وهذا .يتحدث ويحارب باسمها

 .كأنها تدور في حلقة خطيرةوتبدو األقليات بالثورة 

فتنامي العنف والميل اإلسالمي في الثورة السورية يعزز 

خوف هؤالء  وبدوره، يعززمن مخاوف أبناء األقليات 

وإحجامهم عن المشاركة من إسالمية الحراك ويغذيه 

األمر  ليعود ويغذي تلك المخاوف من جديد، ببعد طائفي

الذي يفتح الباب على خيارات متعددة ال تزال تتنازع 

مستقبل األقليات وتطلعها لضمان حقوقها والحفاظ على 

  .خصوصيتها

فكرة التقسيم وإقامة كانتونات ودويالت أثنية أو  :أواًل

 طائفية

تحظى باهتمام كبير في ظل  ،ولألسف ،هذه الفكرة بدأت 

مل عديدة في خلق واوقد ساهمت ع .بيئة خصبة حاضنة

حدة الصراع السياسي واألمني : منهاهذه الحاضنة، 

 ،وأساليب العنف السلطوي المفرط ،المتصاعد

ومحاوالته تشويه وطنية  ،االستفزازية النظام وممارسات

 وتحويل الصراع معالثورة وحصرها في البعد الطائفي، 

يدفع النسيج  ماوهذا  .ومصير صراع وجودإلى  الثورة

المتعايش منذ مئات السنين نحو العداء والتفكك،  البشري

صوله القومية أو أكل مكون اجتماعي إلى ويعزز عودة 

بعضًا من الحماية والوجود  الدينية أو الطائفية كي يضمن

إذا كان تطور المعارك والتخندقات يدل  فما بالك .اآلمن

من خالل  ، سواءرضالتقسيم جاٍر فعاًل على األعلى أن 

التي تخرج عن السيطرة وتدار من قبل قوى  المناطق

من خالل المناطق الموالية والتي تحظى  مأالمعارضة، 

 . ينخاص ينبتمايز واهتمام سلطوي

ما ال يدرك كله ال يترك بعضه، فإذا تعذرت إعادة 

السيطرة على كامل البالد يمكن االكتفاء بشريط ساحلي 

رة بعض فكال يرّوج لهذه .طائفيًااجتماعيًا ومنسجم 

أو  ربما لتخفيف قلقهم من هزيمة شاملة، ،أنصار النظام

الفرصة الوحيدة للسلطة في الحفاظ على استمرارها  األنه

دفاع عنه، إن فشلت ولو على جزء من البالد تستطيع ال

وربما ألنه  .سيطرتها على المجتمع ككل بسطفي إعادة 

نًا يوفر لهم مكا ماداملمرتكبين، الخيار األخير أمام ا

من المتابعة ب ووالهربه الحتماء يمكن ا مناسبًا

وهنا يمكن أن نضيف حضور  .والمحاسبة والعقاب

خارجية تشجع اللجوء لتقسيم سورية كخيار مصالح 

أخير، أهمها المصالح الروسية واإليرانية، ولكل منهما 

فقادة إيران ال يريدون التفريط، وأيًا تكن النتائج  .حيثياتها

لحلقة السورية من سلسلة محور نفوذهم واآلثار، با

المشرقي، ولو تقلصت إلى شريط ساحلي مع ما يتطلب 

 .ود وإمكانات لمدها بأسباب الحياةذلك من توظيف جه

وروسيا ربما ال يهمها حصول تغيير في خرائط المنطقة 

بمقدار ما يهمها االحتفاظ بالورقة السورية وبالقاعدة 

طرطوس لتعزيز موقعها العسكرية المتقدمة في مدينة 

 .التفاوضي مع الغرب

في المقابل يبدو عند الكثيرين الحديث عن التقسيم 

ذا في سورية أشبه باجترار لألوهام، وهوالدويالت 

. ال يملك برأيهم أية فرصة للتحقق على األرضالخيار 

فالسوريون هم من أفشل مشروع االنتداب الفرنسي 

حافظوا عليها كيانًا بتقسيم بالدهم إلى خمس دويالت، و

وهم الذين  .واحدًا تحت االنتداب، وصواًل إلى االستقالل

عززوا دولتهم الموحدة وبلوروا في صورتهم الجغرافية 

والسياسية الحالية شخصية وطنية جامعة متجاوزين حتى 

ما أظهروه من ميل وتعاطف قوميين وحنين إلى دولة 

إلى حرب وهم الذين تجنبوا االنجرار  .عربية واحدة

أهلية في محن سابقة ونجحوا في الحفاظ على وحدتهم 

وسارعوا إلى العض  ظواهر التشرذم والتفككوهزم 

على الجراح وتجاوز ما حصل من عنف ودماء لمواصلة 

حياتهم العامة وتعايشهم في إطار وحدتهم الكيانية 

صعوبة القبول ب الجميع وتحّسواألهم هو  .والسياسية

المشرق  في أحد بلدانبحصول تغييرات  عالميًا وإقليميًا

العربي المتداخل بشريًا وديموغرافيًا، ألنه يفتح الباب 

أمام إعادة رسم الخرائط وحدود الكيانات السياسية 

واالجتماعية على أسس جديدة، ويهز بشدة استقرار 

هذا ما يعني و .المنطقة وأمنها وبخاصة األمن االسرائيلي

ضررًا فادحًا يضر نذ عقود والقائم م الستاتيكوضرب 

باالستراتيجيات اإلقليمية والدولية وبمصالح كثير من 

 .الدول ذات العالقة
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 المحاصصة الطائفية: ثانيًا

تقول من قبل بعض األقليات  ثمة أفكار نسمعها اليوم

حقوقها، تشبهًا  يحميها ويضمن "طائف سوريباتفاق "

ة على تأسيس تشارك في السلط ما يعنيوهو . بلبنان

وتعتمد هذه األفكار على أن  .أساس المحاصصة الطائفية

تشابه النظامين والتركيبتين االجتماعيتين في سورية 

والعراق سيقود إلى نتائج متشابهة في إعادة بناء الدولة 

والسلطة، والتلميح مرة أخرى من قناة التجربة العراقية 

 .إلى مبدأ المحاصصة الطائفية

أن نظام المحاصصة الطائفية مورس سلطويًا واألنكى 

سسات الدولة وطيلة عقود من بشكل مستتر في معظم مؤ

للمناصب  اويعرف الكثيرون أن ثمة توزيع .الزمن

على نحو غير معلن رسميًا، بين ولمواقع المسؤولية، و

 .دارات والحكومة والجيش وبعض األجهزة األمنيةاإل

كل طائفة  وكان يجري حسب هذه المحاصصة منح

دير النظام لوزنها أو مدى حاجته حصة تتناسب مع تق

سلوك المعارضة السورية التي  د األمر تعقيدًاازو .ليهاإ

يبدو أنها لم تخرج من جلباب أساليب السلطة، وبدت 

محاوالتها مكشوفة حين لجأت بدورها إلى المحاصصة 

في اختيار الشخصيات القيادية، وبالغت في تقديم أسماء 

دية أو علوية او مسيحية أو درزية كجزء من مالك كر

هيئاتها، إلظهار صورة عن نفسها تقنع الداخل والمجتمع 

طياف المجتمع أي بأنها، كبديل قادم، تمثل كافة الدول

 . السوري

ي شكل مرضي التجربة أن المحاصصة الطائفية هتظهر 

الحتواء مخاوف  ، يجري اعتمادهمن أشكال الديمقراطية

الواقع أن األقليات في ثبت في و .مجتمع تعددي مكونات

معي سوريا خائفة فعاًل، ويأتي تخوفها ليس من ماٍض ق

مما تشهده بلدان أخرى من سيطرة وإنما  تعرضت له

قوى دينية على السلطة تستقوي باألكثرية السنية وتسعى 

األمل يقول بأن ال بديل لكن  .ألسلمة الدولة والمجتمع

  . ن حقوقهم سوى دولة المواطنةيرضي الجميع ويصو

ثمة من يرى أن نظام المحاصصة الطائفية هو إذا كان 

المدخل األقل سوءًا لوقف االنزالق نحو حرب أهلية 

ولتجنب تقسيم البالد وتفكيكها، أو على األقل لتغيير 

المشهد المألوف عن استفراد إحدى الطوائف بالسلطة 

إذا كان منية، وومؤسساتها االقتصادية والعسكرية واأل

نتاج طبيعي  حتمي، وأنهمن يعتقد أن هذا الخيار هناك 

مرحلة  وأنه يمثل ،الستبداد مديد أفرغ البلد من مدنيته

انتقالية في مجتمع لم ينضج ثقافيًا وسياسيًا بعد كي 

 فإن في ما يرى هؤالءيؤسس لدولة المواطنة والمساواة، 

إذ  .هومخاطر نظام المحاصصةسلبيات ل ويعتقدون إغفاال

 لمرضيإلى إباحة التنافس ابداهة يقود  أن هذا النظام

إلى التماس تحسين موقعها أو قومية يدفع كل طائفة و

المتخلف ذاته وليس على حساب النسبي ضمن النظام 

كل طائفة أو حين تتوسل  ويزداد األمر سوءا .تطويره

حلفاء خارجيين أقوياء لتعزيز حضورها قومية 

 أن المحاصصة تنهي أن ننسى ما ال يجوزك. ومواقعها

تمامًا مبدأ المواطنة المنشود حين يتم تعريف كل سوري 

وتفرض عليه كمرجعية سياسية أو قوميته بطائفته 

قيام نظام متعدد وأن المحاصصة تقود إلى  .واجتماعية

حصنة أو سلطة هي أشبه بعربة تجرها عدة الرؤوس أ

ضور الدولة تضعف ح وأنها. في اتجاهات مختلفة

أن  وال يجوز .العمومي وقدرتها على تحقيق وظائفها

 مخاطر يكمن في أنالأن أحد أهم أيضًا نغفل 

فتح الباب أمام صراعات وخصومات ست المحاصصة

أحقية حول وودورها أو أقلية حول وزن كل طائفة 

توزيع المناصب وحدود حصصها في حجم وتمثيلها 

 . النص على ذلك في الدستور

حال أن المحاصصة الطائفية مرفوضة ليس فقط وال

بداللة عافية مجتمع المواطنة، أو بداللة خصوصية 

المجتمع السوري وتاريخ تبلور هويته الجامعة ودولته 

الوطنية، وإنما أيضًا انطالقا من الثقة بإمكانية الحياة 

الديمقراطية واحترام التعددية والمساواة وسيادة القانون 

ار المدمرة التي خلفها العنف األعمى وفي في تجاوز اآلث

بناء التوازن المطلوب إلدارة الصراعات سلميًا بين كافة 

مكونات المجتمع السوري وقواه المدنية والسياسية، حتى 

لو طالت هذه المرحلة واكتنفتها بعض الصعوبات 

 .والعقبات

 خيار الدولة المدنية :ثالثًا

، قوى المعارضةالذي تجمع عليه مختلف وهو الخيار 

عب ويعترضه تخوف مشروع من وهو الخيار األص

ومدى صدقيتهم في ظل  ،سالميين في الثورةوزن اإل

دورًا مهمًا، في قيادة المرحلة  نيلعبوس همترجيح أن

االنتقالية، ربما كتعويض عن اضطهادهم المزمن وربما 

 التدينشيوع الطائفي للنظام وربما بسبب بسبب الطابع 
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 كونهذه الحقيقة في وال يغير  .لمجتمعا فيالشعبي 

نفسها وكياًل عن بت من الجماعات اإلسالمية التي نّص

من تقديم الوعود وال تمل ال تكل شؤون األكثرية، 

والضمانات لألقليات وطمأنتها على حقوقها واحترام 

واالرتياب  ثمة حالة من الشكذلك أن  .خصوصياتها

تظهر ضمر غير ما بأنها تشعور يتنامى  ، وثمةهاحول

التجارب التي يمكن أن  نأولن تفي بما تعد به، خاصة و

، ليست قليلة يستند إليها الكثيرون للطعن بوفاء هذه القوى

بما يحصل في تونس  نتهاًءايرانية ومن التجربة اإل بدءًا

ومصر، مرورًا بتجارب السودان وأفغانستان وفلسطين 

 .وغيرها

 .على خوفها وإحجامها لياتاألقال يمكننا لوم  بالتاليو

اإلدانات والشتائم، التهجم ومعالجة الخوف ب كما ال يمكننا

بل بالتفهم واإلقدام الشجاع لتجاوز العوائق التي تمنع 

وتضعف الثقة بين واألكثرية التواصل بين األقليات 

ومما يتوجب االنتباه إليه في هذا  .والمجتمعالمعارضة 

 :السياق

زالة ألقوال باألفعال إلالحرص على قرن ا -1

ج لها عن الثورة استنادًا الصور الشريرة التي يرَو

 المتطرفةإلى أفعال قامت بها بعض المجموعات 

حق يحترم اآلخر الديني ال  وشيوع إحساس بأن

يمتلك خيارًا سياسيًا بل مياًل للقتل وال االختالف 

 ؛والتنكيل واالنتقام

يتها في الحفاظ االرتقاء بدور المعارضة ومسؤول -2

على روح الثورة وقيمها بعيدًا عن المحاصصة 

  ؛والحسابات الضيقة

تشجيع المبادرات لتشكيل لجان مدنية وأهلية  -3

تنشر ثقافة المواطنة  ،مناهضة للطائفية والتمييز

وتساهم  ،وتعزز أسس التعايش والتسامح والتكافل

محاصرة في في حماية أرواح الجميع وممتلكاتهم و

زع التفرقة والتمييز على أسس قومية أو طائفية نوا

 .أو مذهبية

والحال، يقع على عاتق الحركات اإلسالمية المعارضة 

مسؤولية خاصة لنيل ثقة مجتمع تعددي ومتنوع، ليس 

في تظهير دورها المدافع عن حقوق المواطنة والدولة 

في تبديل الصورة أيضًا ، وإنما فحسُب الديمقراطية

كوص األحزاب السياسية وجماعات النمطية عن ن

اإلسالم السياسي عمومًا بوعودها واالنقالب، ما إن 

 كما ال بد من .تتمكن، ضد الحريات وتداول السلطة

دنية يزيل ما إشهار موقف واضح من شعار الدولة الم

فالدولة المدنية ليست شعارًا التفافيًا  .يكتنفه من التباسات

العسكر عن الحكم، وإنما يقتصر على إبعاد رجال الدين و

هي الدولة التي تحافظ على استقالل السلطة في التشريع 

وإدارة الحكم، وتقف على مسافة واحدة من كل مواطن، 

 .أو معتقدهأو قوميته بغض النظر عن جنسه أو دينه 

فإن الثورة السورية تحتاج اليوم  ،ًا على ما سبقوتأسيس

سبب ما يكتنفه ية بلتعريف واضح ومشترك للدولة المدن

ضرورة البد منها لطمأنة األقليات كمن التباسات و

ويفترض  .صف الثورةالعرقية او الدينية وجذبها إلى 

التعريف أن يوضح بصورة قاطعة العالقة بين الدين  بهذا

والسياسة على نحو يمنع التجاوزات المؤسفة التي تتنامي 

هذه األيام، ويضع حدًا لتطرف ديني ينفى حقوق 

مواطنة المتساوية عن غير المسلمين ويقصى أصحاب ال

أيضًا لخطاب طائفي يضع حدًا الرأي أو المعتقد اآلخر، و

الهوى يحاول أن يزكي نار الفتنة المذهبية بدل استثمار 

 .الحقوق المدنية المتاحة للجميع بال تفرقة أو تمييز

إذا كان ثمة من ال يزال وال بد من اإلشارة إلى أنه 

مفهوم الدولة المدنية ويستخدمه كشعار تكتيكي يتالعب ب

أسباب الخوف بصورة مؤقتة عند العلمانيين وعند إلزالة 

سالم كدين تخفيف قلقهم من استغالل اإللو ،لياتاألق

أفكارًا عن الخالفة في الحقيقة يضمر هو لألغلبية، بينما 

وينتظر الفرصة إلعالنها  ،سالمية وتطبيق الشريعةاإل

لنظام القديم، دون اعتبار لشعارات الحرية بعد إزالة ا

ها وبذلوا والكرامة والتعددية التي نادى الناس ب

أطرافا اآلن هناك  نإفجلها، أالتضحيات الثمينة من 

 محدودًا، ، وإن كان وزنها ال يزالجديدة إسالمية

 في وهزائمه السياسي سالماإل انتكاسات من استفادت

 إلى بصدق لصتوخ اجتهدتو المنصرمين، العقدين

 كدولة وفهمها المدنية الدولة فكرة مع التصالح ضرورة

 جوهر مع تتعارض وال نساناال حقوق تحترم مواطنة

األطراف بذلك من منطلق  هذه قامت ربماو .سالماإل

إلى موضوع ال يتحول الدين عبر السياسة أ حرصها على

خالفي ويذهب إلى تفسيرات قد تبعده عن روحانيته 

هذه  .تزج به في دنس المصالح الدنيويةوقدسيته و

شهار تحتاج اليوم إلى دعم من الجميع، إل األطراف

اجتهاداتها والدفاع عنها وتمكينها كحاجة ملحة إلزالة 
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االلتباسات الحاصلة وكخطوة مهمة على طريق 

 .انتظارهصالح الديني الذي طال اإل

أن االستبداد ال أن تدرك أن على األقليات ب إن القول

يحمي سوى مصالحه، وأن أفضل طريق إلزالة تخوفاتها 

 هو االنخراط الفاعل في مجرى التغيير والتأثير بنتائجه

أن على هو صحيح أيضًا اللكن  .هو أمر صحيح بالمطلق

 ،في ظل تعقيدات الوضع الراهنو ،عمومًاقوى الثورة 

 وذلك عن طريق. المساهمة في تفكيك هذه التخوفات

 ،طنية والممارسات المنسجمة معهاتغليب الرؤية الو

 اوينإنضاج بديل ديمقراطي ال يكتفي بالعن لعمل علىوا

إزالة مخلفات المرحلة  حيثياتبل يخوض في  ةالعريض

مقومات بناء الدولة المدنية وطرق تفاصيل في و ،الدموية

وفي األسس الدستورية لضمان المساواة بين  ،إدارتها

 . ير المنقوصةالمواطنين وحرياتهم وحقوقهم غ

إن مشاركة األقليات في الثورة هي أحد العوامل 

عة في إسقاط النظام وضمان صحة التغيير وتثبيت المسّر

حقوق المواطنة المتساوية بين الناس دون النظر إلى 

ومن هنا تقتضي  .عقائدهم أو انتماءاتهم أو منابتهم

الضرورة توفير ضمانات لحقوق الجميع، لكي يندفعوا 

ويكونوا شركاء  ،ة أكثر في مسار الثورة السوريةبحيوي

 بإشهارذلك يكون و .حقيقيين في تقرير مستقبل البالد

كافة حقوق هذه األقليات في وثيقة وطنية يتعهد الجميع 

يفيد هنا و .بصيانتها وتضمينها ضمن الدستور الوطني

بإشراف األمم تقر  بأنمضافة  ةقيم هذه الوثيقة منح

اللتزام  وتكون كاستمرارات الدولية، المتحدة والمنظم

الحقوق المدنية والسياسية وفق اإلعالن العالمي البلد ب

والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان منعا لعودة االستبداد، 

وكسرا لنظرية حق األغلبية في السيطرة ورضوخ 

 .األقلية لها

 

 

 

 

 

 

 

الثورة مستقبل بأن المتخوفين من هنا ينبغي االعتراف 

ا فقط األقليات العرقية والدينية بل قطاعات السورية ليسو

من مختلف الطوائف عريضة من أبناء الطبقة الوسطى 

 .من المثقفين والكتاب والمبدعينفضاًل عن قطاع هام 

 إدمانلكن هذا التخوف المشروع يجب أال يقود نحو 

السلبية بل بتحويله إلى حافز إيجابي يشجع هؤالء على 

أن العام على قاعدة مقارعة مزيد من المشاركة في الش

اآلخر المختلف في مناخات الحرية وعبر المؤسسات 

فالسياسة صراع وصيرورة  .يةالسياسية والدستور

وآفاق، ونجاح الثورة يفتح صيرورة وآفاقًا يمكن أن 

تنهض بسوريا سياسيًا نحو الوطن الديمقراطي والتعددي 

  .المنشود

ي سوريا، لكن ال خوف على األقليات ف الخالصة أنهو

وبالتالي ال  .من ال يحضر السوق ال يبيع وال يشتري

وبدعم  ،معنى للقول بمستقبل أفضل وآمن لألجيال القادمة

إذا لم تنخرط مختلف  ،الديمقراطية وحقوق المواطنة

مكونات المجتمع السوري في التغيير وفي عمليتي الهدم 

 الخالص مما نحن فيه ال تصنعه الدعوةإن . والبناء

للحفاظ على الوضع القائم بل نقضه، مثلما ال يحققه 

تسويغ الموقف المحايد أو الخائف والمتردد لألقليات 

مبالغات مغرضة في قراءة لواستسالمها لتشويش و

أحوال الثورة الناهضة، بل في هذا ما قد يطيل فترة 

، ويشوه مستقبلها وحلمها المخاض ومعاناتها وآالمها

 .ةبوطن الكرامة والحري

 

 


