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 چكيده
. تحوالت اصالحي در خاورميانه از لحاظ نظري و عملي فراز و فرودهاي متفاوتي را طـي نمـوده اسـت       

گرايـي و سكوالريـسم،       هاي سنت و مدرنيـسم، اسـالم        تحوالتي كه از لحاظ نظري خود را در دوگانه 
عربيسم و پان عربيسم باز تابانده و مجادالت گفتماني با چند دهه سابقه و معتنابهي از متون را پديـد           

تحوالت مربوط به بيداري اسالمي در جهان عرب سبب شد واكنش مردم در دستيابي بـه    .  آورده است
هاي متفـاوتي از جملـه توسـل بـه بيگانگـان،             هاي اقتدارگرا، شيوه خواست خود براي مبارزه با رژيم

تـوان در تـونس، مـصر، ليـبي،           مقاومت مدني و مبارزات مسلحانه را پيشه نمايند كه نمونه آن را مي      
نويسنده بر اين اعتقاد است كه فقدان شكل گيري دولت ـ ملـت     .  بحرين، يمن و سوريه مشاهده نمود

به مفهوم واقعي در خاورميانه، تعميق شكاف بين حاكمـان و مـردم و تـشديد بحـران مـشروعيت                     
شناسي حـوادث   كه تحوالت مربوط به سنخ ازآنجايي.  هاي اعتراضي در اين منطقه گردد ساز روند سبب

خاورميانه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است، اين مقالـه در نظـر دارد منحـني رونـد تحـوالت              
اصالحي در سوريه را بر اساس دوگانه اسالم و سكوالريسم و بازتـاب عيـني آن در دوران حاكميـت               

فرضيه اصلي نويسنده آن است كه نگاه امنيتي به اصـالحات  . حزب بعث سوريه مورد واكاوي قرار دهد
هـاي    اي سبب گرديـد خواسـت       اي و فرامنطقه    در سوريه و پيوند خوردن آن به مولفه مداخله منطقه    

آميز خـارج و      اصالحي كه حتي رهبران سوريه بر ضرورت اجراي آن تاكيد داشتند از مجراي مسالمت    
 . آميز به خود بگيرد جنبه خشونت

 گرايي  سوريه، حزب بعث، اصالحات، سكوالريسم، اسالم: ها واژه كليد
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 مقدمه
وسـيله شـاهزاده      تحت سيطره حكومت عثماني قـرار داشـت و بـه            1917 تا    1516 سوريه از   

فيصل بن حسين، رهبر قشون مشترك بريتانيا و اعراب، به اسـتقالل دسـت يافـت، امـا فاتحـان                  
پـس از   .  جنگ جهاني اول، سوريه را به صورت سرزمين تحت قيمومت به فرانـسه واگـذار كردنـد      

سوريه از قيمومت فرانسه بيرون آمد، اما تاريخ اين كشور تا چند دهه        1946 جنگ جهاني دوم در 
سـوريه بـا حـضور در اوليـن           1948 در سـال    .  بعد تحت تاثير بحران اعراب و اسراييل قرار داشت     

سـال در       پس از آن، اين كشور براي بيست    . جنگ اعراب و اسراييل شكست سختي را تحمل كرد
سوريه تحت تـاثير قيمومـت فرانـسه،          1 .بحراني داخلي فرو رفت و كودتاهاي متوالي را تجربه كرد     

نسبت به ساير كشورهاي عربي آمادگي بيشتري براي تحـزب، حكومـت پارلمـاني و تكثرگرايـي                  
ميشل عفلق و صالح بيطار كه اولي يك مسيحي ارتدكس و دومي يـك مـسلمان      . سياسي داشت

آنان كه مجموعه نظراتي متناقض     .  سني بود، هر دو در دانشگاه سوربن پاريس درس خوانده بودند    
گذاران حزبي به نام بعث بودنـد         كردند، پايه   هاي چپ را نمايندگي مي گرايي عربي و گرايش از ملي
  2 .تدريج بازيگري پرنفوذ در صحنه سياسي سوريه شد كه به

كـرد    به صورت اتحاديه مخفي دانشجويان و روشنفكران جوان فعاليت مي 1944 حزب بعث از 
بـا هـدف      1947 تاسيس اين حزب در بهار     .  هاي آن پس از استقالل از فرانسه علني شد و فعاليت

داران بزرگ و بازرگانان ثروتمند دمشق و حلـب صـورت             مبارزه با اقتدار سياسي و اقتصادي زمين  
در جانبـداري از پـان عربيـسم رهـبران مـصر بـا حـزب                  1953 حـزب بعـث سـوريه در        .  گرفت

سوسياليست به رهبري اكرم حوراني يكي شد، اما پس از منحل شدن تمامي احزاب در جمهوري        
 ،1961 پس از منحـل شـدن ايـن جمهـوري در سـال              .  متحد عرب، به مخالفت با ناصر برخاست 

به حـزب حاكـم       1963 تدريج قدرت سياسي در سوريه به دست حزب بعث افتاد تا آنجا كه در      به
  3 .تبديل شد

كودتاي ديگري در سوريه روي داد كه حزب بعث را بـراي اوليـن بـار در         1963 در ماه مارس 
حافظ اسد در اين زمان عضو شوراي ملي فرماندهي انقالب شده         . اين كشور به قدرت كامل رساند
در چنين شـرايطي    .  او با اين كودتا فرمانده نيروي هوايي سوريه شد    .  و درجه سرلشكري گرفته بود
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گـر    نفـوذ و تعييـن      كرسي در پارلمان داشت، به بازيگر ذي 16 درصد آرا و  11 حزب بعث با اينكه فقط 
مواضع اعالمي آنان در اين مقطع، شعارهاي ضد غربي و جانبداري نـسبي از           .  سياست سوريه بدل شد

هاي سابق و يا از اعـضاي    طور عمده يا از كمونيست نفوذ حزب بعث به بعضي از اعضاي ذي.  شوروي بود
بودند، ولي اكثريت اعضاي حزب بعث را روشنفكران طبقه متوسط و  .  اس.  پ. حزب نيمه فاشيستي پ

 . ندداد يا افسران جوان ارتش تشكيل مي
ايـن  .  در اين دوران در سـوريه بيـش از پيـش محبوبيـت يافـت                »عربيسم  پان«ايده اتحاد و    

 ،ترين هـواداران پـان عربيـسم        يكي از قوي.  كرد جنبش از همبستگي كشورهاي عربي حمايت مي
ايجاد .  حزب بعث بود كه عالوه بر سوريه اعضايي در عراق، لبنان و اردن را به خود جذب كرده بود      

تـر شـود و يـا اينكـه از            ي كمرنگ ياي به نام اسراييل موجب شد كينه از استعمارگران اروپا        پديده
جاي كينه گذشته و تخليه نفرت بـر سـر اسـتعمارگران سـنتي                گرايان عرب به ملي. اولويت بيفتد

اروپايي؛ يعني فرانسه و انگليس، هم خود را بيشتر معطوف به دشمن نزديك و اشـغالگري كـه در        
 4 .هاي عربي مأوا گزيده بود، معطوف كنند سرزمين

دهقانـان و رعايـاي خـسته از سـتم          .  در حزب بعث از همه طبقات اجتماعي حضور داشـتند          
مالكان، خواهان توزيع و تقسيم زمين و ثروت در سوريه بودند و ايـن خواسـته كـه در شـعارهاي             

همچنين اين حزب در بيـن      .  سوسياليستي حزب بعث نيز برجسته بود، براي آنان جذابيت داشت     
ساير طبقات محـروم و فرودسـت جامعـه و طبقـات متوسـط شـهري و روشـنفكران بيـشتر از                        

 . كشورهاي ديگر مقبوليت يافته بود
يـك از اديـان       در اساسنامه اوليه حزب بعث تاكيدي به رسميت دين اسالم و اشـاره بـه هيـچ      

گذاران حزب    ها و بنيان    تئوريسين.  رفت  شمار مي   ابراهيمي نشده و از اين باب يك حزب سكوالر به
در زمان قيمومـت فرانـسه      )  مسلمان سني(و صالح بيطار ) مسيحي ارتدوكس(بعث، ميشل عفلق 

آنـان از طرفـي تحـت تـاثير افكـار           .  بر سوريه در دانشگاه سـوربون پـاريس درس خوانـده بودنـد        
بود قرار گرفته بودند، و از طرفي هـم از          ماركسيستي كه بعد از جنگ جهاني اول در اروپا مد شده

پـس از پايـان       1932 هـر دو نفـر در       .  آلمـان هيتلـري متـاثر بودنـد         »سوسياليسمـ  ناسيونال«
هاي سوسياليستي بـه سـوريه برگـشتند و بـا          گرايانه و آگاهي هاي ملي تحصيالت در اروپا با آرمان
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هـاي    بـا ماركسيـست     1934 آنان در ابتدا در  .  تدريس در دانشگاه به نشر افكار خود مشغول شدند
صـورت    بـه   الطليعـه تـشكيل دادنـد كـه مجلـه           »العربـي   جماعه اإلحيـاء  «نام   سوري جمعيتي به

اي بـه حيـات خـود ادامـه داد، ولـي در               گونه  اين حزب تا پايان جنگ به  .  غيررسمي ارگان آن بود
ميـشل عفلـق، صـالح بيطـار و دو نفـر از               1947 قدرت نقش چنداني نداشت تا اينكه در اواخـر         

. تشكيل دادنـد    »حزب البعث العربي  «نام جالل سيد و ذكي ارسوزي حزبي به نام     فكرانشان به هم
 . نيز منتشر كردند بعثاي به نام  آنان مجله

لنينيــسم در ســايه موضــع تهــاجمي اســتالين        ـــ ماركسيــسم بعــد از جنــگ جهــاني دوم،    
حزب البعـث     ،1953 در چنين فضايي در سال      .  خاورميانه نيز حضور و جلوه متفاوتي يافته بود  در

كـرد، در هـم ادغـام شـدند و            العربي و حزب العربي االشتراكي كه آن را اكرم حوراني رهبري مي        
 . تشكيل دادند »حزب البعث العربي االشتراكي«ام ن هحزب واحدي را ب

ايـن ايـدئولوژي در     .  توان گفت كه حزب بعث از نظر ايـدئولوژيك، اجتمـاع نقيـضين بـود           مي
هاي آن فقـط در     عربي و مرام اشتراكي و ماركسيسم بود كه تئوري گرايي ملياي از  حقيقت ملغمه

محدوده قوميت عربي اعتبار داشت، ولي در باطن با حوزه جهاني اين ايدئولوژي؛ يعـني كمونـيزم            
  5 .شدت معارض بود هاي آلمان به الملل، همانند نازي بين

ويژه مقطع زماني مـورد بحـث، مجموعـه دنيـاي             در دوران جنگ سرد و جهان دوقطبي، و به 
هاي ضد كمونيسم شوروي ولو با رژيم ديكتـاتوري و يـا توتـاليتر را تحمـل و گـاه               غرب، حكومت

هاي جهان سوم حكومـت مبتـني بـر دموكراسـي غربـي هـم              براي آنها اگر رژيم. كرد حمايت مي
شـد، حـتي اگـر در شـعارها و            نداشتند، و يا حقوق بشر وحقوق شـهروندي ناديـده گرفتـه مـي              

اولويت اصـلي   .  گرفت، مهم نبود    هاي سياسي آنان امپرياليسم غرب هم مورد تهاجم قرار مي  لفاظي
بـراي آنهـا روشـن بـود كـه          .  ها با ماركسيسم لنينيسم شوروي مبارزه كننـد         آن بود كه اين رژيم 

هاي فقـير، شـعارهاي كمونيـستي جذابيـت           جامعه استعمارزده خاورميانه عربي با داشتن توده  در
سياسي و دموكراسـي آزاد و پارلمانـي          »پلوراليسم«بيشتري خواهد داشت، و در صورت برقراري     

 . تر بود لذا احزاب انحصارطلب مخالف كمونيسم، مطلوب. بازنده اصلي خود آنها خواهند بود
كه حزب بعث قدرت را در دولت سوريه به دست گرفت، دوراني بـود كـه حـزب             1957 سال 
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يافت، به نحـوي كـه        روز به روز در سوريه قدرت و نفوذ بيشتري مي     كمونيست با حمايت شوروي
سوريه در آن زمان تنها كـشور   .  عفيف بذري، رييس ستاد ارتش سوريه، عضو حزب كمونيست بود

ايـن در شـرايطي بـود كـه حـزب           .  اي در پارلمـان داشـت       عربي بود كه حزب كمونيست نماينده 
 . كمونيست در مصر ممنوع بود

شكري القوتلي و اكرم حوراني، رهبران بعثي سوريه، احساس كردند كه وحدت با مصر هـم بـا    
ايده پان عربيسم سازگار است و هم اينكه با برپايي دولت و پارلمان مشترك و فرماندهي مشترك          

قدرت رسيدن حـزب    ها در سطوح باال ممانعت خواهند كرد، و مانع به نظامي از حضور ماركسيست
بـا يكـديگر وحـدت كردنـد و بـا رياسـت               1958 سوريه و مصر در سال      .  كمونيست خواهند شد  

گونـه كـه     امـا ايـن اتحـاد آن      .  جمهوري جمال عبدالناصر جمهوري متحده عربي را تشكيل دادند    
هاي مورد حمايت حزب بعث       ها با سياست   همه سوري.  رهبران سوريه اميد داشتند ثمربخش نبود

هـايي در ميـان كـساني كـه خواهـان اصـالحات               محلي و نارضايتي      هاي  موافق نبودند و درگيري 
داراني كه خواستار حفظ قـدرت خـود          سوسياليستي بودند و نيز بازرگانان ثروتمند شهري و زمين  

الشعاع منافع مـصر قـرار داد و مـĤال ايـن              ناصر منافع سوريه را تحت    طرفي از.  گرفت بودند، در مي
 . پايان يافت 1961 اتحاد در سال 

پس از فروپاشي اتحاد با مصر، افسران ارتش سوريه زمام امور را در دولت به دسـت گرفتنـد و        
ميالدي رهبري در سوريه چندين بار تغييـر        1960 در اوايل دهه .  جمهور شد ناظم القدسي رييس

در اين مقطـع اعـضاي ايـن        .  حزب بعث دوباره بر كشور تسلط يافت   1963 يافت تا اينكه در سال 
دادند كه در نواحي فقيرنشين كـشور پـرورش يافتـه         طور عمده روستايياني تشكيل مي حزب را به

هاي اندكي براي ارتقاي وضـعيت        آنان خارج از ارتش گزينه . علويان از جمله اين گروه بودند. بودند
به ارتش پيوسـته و ارتقـاي         1950 بسياري از آنان كه در دهه       .  اجتماعي و اقتصادي خود داشتند
اي از ديـن      علويـان شـاخه   .  هاي قدرتمنـدي در ارتـش داشـتند         درجه يافته بودند، اكنون جايگاه    

هـا در     علوي.  اسالمند كه پيروان آن بيشتر در استان الذقيه و بندر طرطوس سوريه ساكن هستند   
  6 .كردند هاي متعلق به ثروتمندان سني كار مي گذشته، كشاورزان فقيري بودند كه در زمين

پـردازان    هاي مذهبي در قرون گذشته، ابـن تيميـه از متفكـران و نظريـه          در انشعابات و جدال
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  »سـلف صـالح   «هاي او مبناي تفكـر پـيروي از           كه نوشته ـ  مذهب حنبلي قرن هشتم در سوريه  
ـ و نيز ابن بطوطـه مراكـشي، در فتـاواي           گرديد)  باني وهابيت و سلفيه(وسط محمد عبدالوهاب ت

هاي متاخـر     با اين حال در دوره    .  خود علويان شامات را، رافضي و خارج از دين اسالم دانسته بودند
در رهـبري دولـت     .  علويان با خدمت در ارتش توانستند به قدرت و مقام اجتمـاعي دسـت يابنـد           

مذهب كه هميشه در سـاختار سياسـي          جديد آنان نفوذ بسياري داشتند، اما براي مسلمانان سني   
 . گذار بودند، تحمل اين امر دشوار بوداثركشور 

داشـتند،   عهده هاي مهمي را در دولت سوريه بر        با آنكه اعضاي حزب بعث مقام 1960 در دهه
برخـي از   .  هنوز هم درباره چگونگي اداره كشور در ميان اعضاي حزب اختالف نظر وجـود داشـت        

گيري اتحاديه عرب مانند اتحاد بـا مـصر بودنـد، امـا ديگـران خواسـتار             اعضاي حزب حامي شكل
برخي از آنان در راستاي باورهـاي سوسياليـستي حـزب از مالكيـت          .  استقالل بيشتر سوريه بودند

تر حـزب     سرانجام اعضاي جوان  .  كردند  هاي صنعتي و كشاورزي حمايت مي  بيشتر دولت در بخش
كردنـد، در     مشي سوسياليستي حمايـت مـي       كار خود بيشتر از خط    كه نسبت به همتايان محافظه

هـاي    عنوان رهبر حـزب سياسـت       صالح جديد به .  قدرت را در دولت به دست گرفتند 1966 سال 
وزير دفاع در دولـت جديـد نيـز      . جمهور بود كرد و نورالدين االتاسي نيز رييس دولت را رهبري مي

هـاي سـوريه نقـشي        هاي باقيمانده قرن بيـستم در سياسـت         سرلشكر حافظ اسد بود كه در سال   
هاي بلندپايه دولت در ادوار گذشته يا دستگير شدند و يـا         در اين دوره مقام.  ساز ايفا كرد سرنوشت

هـاي    گرايـي عـرب و انديـشه        تـاثير ملـي     اسـد كـه از جوانـي تحـت            حافظ.  كشور را ترك كردند
وي .  بعـث پيوسـته بـود       استعماري قرار داشت، در شانزده سالگي بـه حـزب           سوسياليستي و ضد

ص ثبـت        1952 در مـوي سـه سـال بعـد بـا درجـه سـتواني             .  نـام كـرد     ، در دانشكده خلبـاني ح
 . التحصيل شد و به خدمت نيروي هوايي سوريه درآمد فارغ

كارآمـدي  .  ماهه به مصر اعزام شـد     براي گذراندن يك دوره آموزشي شش 1955 اسد در سال 
روسـي،    عنوان خلبان جنگي موجب شد براي كسب مهارت و آموزش پرواز با هواپيماي ميگ         او به

اسـد پـس از       حـافظ   .  در زمان وحدت مصر و سوريه، بـه شـوروي اعـزام گـردد          1958  در اواسط
، متوجه شد كه در نظام تازه، حزب بعث به حاشيه رانده شده اسـت       1959  بازگشت از شوروي در
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اهميت نظامي در مـصر    و بيشتر افسران بعثي به مشاغل غيرنظامي گمارده شده يا به واحدهاي بي
و دو نظامـي    )  صالح جديد و محمد عمـران     (، همراه با دو افسر علوي    1960  وي در.  اند اعزام شده
گـذاري    نام كميتـه نظـامي پايـه        ، تشكيالتي سري به)عبدالكريم الجندي و احمد المير(اسماعيلي 

، گروهي از افسران سوري كه در كميته نظامي عضويت نداشـتند، بـه        1961 سپتامبر  28  در.  كرد
رهبري عبدالكريم نَحالوي، با كودتاي نظامي به وحدت مصر و سـوريه پايـان دادنـد و قـدرت را                     

ـار و اكـرم حورانـي،           برخي سران حزب بعث، از جمله صـالح       .  سوريه به دست گرفتند  در الـدين بيط
جدايي سوريه از جمهوري متحد عربي و پايان وحدت را تاييد كردند؛ ناصر كه از ايـن تحـول ناراضـي          

  7 .ها بود روز در توقيف مصري 44 حافظ اسد . بود، حافظ اسد و ديگر نظاميان بعثي را زنداني كرد
تالش كردنـد بـا كودتـا قـدرت را در دسـت               1962 آوريل    2  طرفداران جمال عبدالناصر، در   

هاي سياسـي     پس از شكست كودتا در سوريه، حافظ اسد بار ديگر فعاليت   . بگيرند كه نافرجام ماند
را   1963 مـارس     8  خود را در حزب بعث متمركز ساخت و با ديگر اعضاي كميته نظامي، كودتاي    

بر اثر ايـن تحـول، حافـظ        .  ريزي كرد كه در نتيجه آن، حزب بعث در سوريه به قدرت رسيد      طرح
اسد، كه اينك عضو شوراي ملي فرماندهي انقالب بود، با درجه سرگردي به نيروي هوايي سـوريه           

. ، او درجه سرلشكري گرفت و به فرماندهي نيروي هوايي سوريه منصوب شـد          1964 در .  بازگشت
از همان ابتداي به قـدرت رسـيدن        .  عالوه، به عضويت شوراي مركزي حزب بعث نيز برگزيده شد  به

ـامي و جـوان        )  مانند ميشل عفلق  (حزب بعث، اختالف ميان اعضاي قديمي و سنتي آن  و اعـضاي نظ
نظاميان جوان اعتقاد داشتند رهبري عفلق بر حـزب      .  آغاز شد)  اسد و صالح جديد مانند حافظ (حزب 

ـان خـود در سـوريه               حافظ اسد و صالح جديد به. با ضعف و فساد همراه است ـا بـسيج حامي تـدريج ب
ـامي زدنـد كـه در             1966 فوريه   23  آنان در .  قدرت اصلي حزب تبديل شدند   به ـايي نظ دست به كودت

در دولـت   .  امين الحافظ و ميشل عفلق از حزب تسويه شدند       .  الحافظ سقوط كرد نتيجه آن دولت امين
جديدي كه به رياست صالح جديد تشكيل شد، حافظ اسد با حفظ سمت فرماندهي نـيروي هوايـي،          

 8 .وزير دفاع نيز شد

، ارتفاعات جوالن از دست رفت و نيمـي         )1967 ژوئن  (با شكست سوريه در جنگ شش روزه   
ژنرال حافظ اسد در مقام وزير دفاع، مقصر دانـسته شـد و عـزل               . از نيروي هوايي سوريه نابود شد
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وي مطرح گرديد، اما اسد گناه اين شكست را به گردن آن عده از رهبران حـزب انـداخت كـه بـا         
 . هاي سياسي مكرر، ارتش سوريه را تضعيف كرده بودند حساب تسويه

، 1967 ويژه پـس از شكـست سـوريه در جنـگ ژوئـن               ، و به1966 فوريه  23  پس از كودتاي
هاي خارجي، اقتـصادي و       نظر حافظ اسد و صالح جديد در مورد راهبرد نظامي و سياست    اختالف

حـافظ اسـد نفـوذ زيـادي        .  اجتماعي افزايش يافت كه به ايجاد شـكاف در حـزب بعـث انجاميـد          
صالح جديـد   .  ارتش سوريه داشت، اما صالح جديد بر تشكيالت سياسي حزب بعث مسلط بود     در

ـا حافـظ          1970 در كنگره سراسري حزب بعث در اكتبر  كوشيد اسد را از وزارت دفاع بركنار نمايـد، ام
در نتيجـه ايـن     .  كنترل اوضاع را به دست گرفت       1970 نوامبر  16 ريزي در  اسد با كودتايي بدون خون

جمهوري و نيز مناصب حزبي بركنار و         وزيري و رياست   كودتا، صالح جديد و نورالدين آتاسي از نخست
ـاه بعـد، در    .  وزيري حافظ اسد تشكيل شـد       اي به نخست    زنداني شدند و دولت تازه  ـارس    12  چهارم م

ـاب شـد       1971  ـامي فعاليـت    .  ، اسد به رياست جمهوري سوريه انتخ ـاي سياسـي را از طريـق          او تم ه
  9 .اي حزب بعث در انحصار خود درآورد فرماندهي منطقه

المسلمين سوريه بـا نظـام بعـث          هاي حافظ اسد در عرصه داخلي، مبارزه اخوان يكي از چالش
، پيوستن به فرايند صلح پس از جنگ در همان          1973 تدوين قانون اساسي سكوالر در . حاكم بود

تـرين اقـدامات      فلـسطيني، مهـم       هـاي   هـا و برضـد گـروه        سال، و مداخله در لبنان به نفع ماروني 
 . المسلمين سوريه را برانگيخت اسد بود كه مخالفت و اعتراض اخوان  حافظ

قـدرت    بعد از آنكه حسن البكر و صدام حسين با كودتايي مجددا حزب بعـث را در عـراق بـه               
رسانيدند، با اينكه حاكمان هر دو كشور عراق و سـوريه از نظـر ايـدئولوژيك بعـثي بودنـد، بـراي                  

ويژه بعد از امضاي قرارداد كمپ ديويـد و مـنزوي             به.  رهبري جهان عرب با يكديگر رقابت داشتند
 . شدن سادات در جهان عرب، اين رقابت شديدتر شد

ايران، موجب شده بود صدام حسين خـود را در           انقالب اسالمي در ايران و آغاز جنگ عراق با 
بين اعراب سني قهرمان و خاكريز مقدم جلوگيري از سرايت انقالب اسالمي و نفـوذ ايـران شـيعه       
در منطقه قلمداد كند، و حال آنكه حافظ اسد براي تضعيف موقعيت رقيب خـود صـدام و داليـل       

هـاي    در چنين شرايطي نگراني و دغدغـه سـلفي        .  كرد ديگر، از ايران در جنگ با عراق حمايت مي
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هاي ديگر خليـج فـارس ناشـي از نفـوذ روزافـزون               نشين  عربستان سعودي، اردن و كويت و شيخ     
كـه بـا روي     (ـ ايـران     سوريه جمهوري اسالمي ايران در بين شيعيان لبنان، و ايجاد محور لبنان ـ    

) نامـد   كار آمدن دولت شيعه در عراق تكميل شد، و ملك عبـداهللا اردن آن را هـالل شـيعي مـي           
المسلمين سوريه را در خفا تحريض و تجهيز بـه شـورش عليـه حافـظ            موجب شد كه آنان اخوان

اما ريشه اصلي و قديمي مخالفت آنان، افزايش نقش علويان در نظام سياسي سوريه و         .  اسد نمايند
مـشي    المـسلمين سـوريه خـط       در نتيجه، اخـوان   .  افول قدرت سياسي و اقتصادي اهل تسنن بود     

 10 .مسلحانه را در مبارزه با حكومت حافظ اسد در پيش گرفت

هاي آنان در     المسلمين بودند كه با شورش      هاي سوريه اغلب از شاخه سلفي اخوان   مذهب سني
در ايـن وقايـع     .  وجـود آمـد     هاي شهر حما، حمـص و ادلـب بـه          درگيري 1982 ـ1984 هاي  سال

به رهبري ژنرال رفعـت اسـد بـا قـدرت تمـام          ) سرايا الدفاع(هاي دفاع  نيروهاي وابسته به گروهان
زمان وقايـع    در.  نفر در اين وقايع كشته شدند      هزار  15 ـ 30 گفته شد كه  .  شورش را سركوب كرد

وي در  .  جمهور بود   المسلمين در حما، عبدالحليم خدام وزير خارجه و معاون رييس      سركوب اخوان
خدام اينـك   .  هفته كفيل رياست جمهوري بود    6 يك دوره انتقالي بعد از فوت حافظ اسد به مدت 

مذهب و باجناق رفيق حريري لبنـان و    او سني(كنندگان مخالفان بشار اسد است  يكي از هماهنگ
به فرانسه پناهنده شد و در سلك مخالفان      2005 كه در سال )  ملك عبداهللا پادشاه عربستان است

 . خانواده اسد درآمد
قـدرت اول در سـوريه بـود، يكـي از رهـبران بـاهوش و                 2000 تـا     1970 حافظ اسد، كه از     
او نيز همچون ساير رهبران جهـان عـرب درصـدد بـود تـا            .  رفت شمار مي قدرتمند جهان عرب به

سـاخت؛ امـا مـرگ        قدرت را خانوادگي نمايد، لذا باسل فرزند بزرگ خود را براي اين كار آماده مي 
نابهنگام او در يك تصادف رانندگي باعث شد حافظ اسد و حلقه او به فكر جانشين ديگري برآينـد   

طلبي سياسي نداشت، بلكه از نظر سني نيز حايز شرايط پذيرش قدرت نبود و ايـن              تنها جاه كه نه
لذا بشار از لندن فراخوانـده شـد و بـراي آمـاده شـدن بـراي             .  امر مستلزم تغيير قانون اساسي بود

جانشين پـدر شـد، طبـق         2000 وقتي بشار در سال    .  اش به ارتش رفت هاي غيرمترقبه مسئوليت
سـال    35 سـال بـود، و او         40 قانون اساسي سوريه حـداقل سـن الزم بـراي رياسـت جمهـوري              
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سـال    34 لذا براي رفع محذور در اين قانون تجديد نظر شد و حـداقل سـن را بـه           .  نداشت بيشتر
دنبـال    بـه .  رانـد   سـال اسـت كـه در سـوريه فرمـان مـي              12 بشار اسد اينك حدود     .  تقليل دادند 

نظر در قانون اساسي سـوريه در اسـفند          سال گذشته، طي رفراندومي براي تجديد   هاي دو ناآرامي
. حزبي كه انحصار قـدرت در دسـت حـزب بعـث بـود، خـارج شـد                 سيستم تك ، سوريه از1390 
رسد تفكر بعثي از دروازه سياست خاورميانه گذشته و به تاريخ پيوست، امـا     ترتيب به نظر مي بدين

گيري سياسي هنـوز برجاسـت و         سازي و تصميم    واقعيت آن است كه ميراث آن در عرصه تصميم 
تقـدير و   .  رود شمار مي هاي امنيتي يكي از موانع اصلي انجام اصالحات اعالني بشار به در كنار حلقه

اي كشانده است كه همانند اتوبان فرودگاهـي    سرنوشت سياسي اينك بشار اسد را به مسير و جاده
جـاي    براي بشار اسد انتخاب او بـه  .  آلود است در آن تصادف كرد، تاريك و مه »باسل«كه برادرش 

هاي ديرينه و قـرن      پدر، تنها ارث بردن از مزايا و مواهب قدرت نبود، بلكه او وارث مشكالت و زخم
ها با تغيير موازنه قدرت و تغيـير در اوضـاع و احـوال           بيستمي باز مانده از دوران پدر بود، اين زخم

معروف شده است، در قـرن بيـست ويكـم سـر بـاز                »بهار عرب «تبع آنچه كه به     المللي، و به بين
هرچند حافظ اسد در سايه اقتـدار، كاريزمـا و مواهـب درآمـدهاي ناشـي از ديپلماسـي                    .اند كرده

ســامان دهــد،    1990 شــيخوختي و مقــاومتي خــود توانــست كــشور را بعــد از انتخابــات دهــه            
آمدن بشار زمينه را براي انجام اصالحات فراهم ساخت؛ اصالحاتي كه در بدو ورود او بـه           كار روي

 12 با گذشت بيش از     .  قدرت مورد ستايش تحليلگران و موجب اميدواري مخالفين و منتقدان شد 
كند كه بهانه     هايي را تجربه مي   سال از حضور بشار در راس قدرت سوريه، اكنون اين كشور ناآرامي

آن امتناع رژيم وي از انجام اصالحات واقعي و انسداد مجاري قانوني در دستيابي به خواست ملـت     
در اين بخش روند تحوالت و تطورات اصالحي در سوريه و موانع توفيـق آن مـورد           .  شود اعالم مي

 . گيرد بررسي قرار مي

 گرا و دولت حافظ اسد اپوزيسيون اسالم

. المــسلمين اســت   هــاي اســالمي معــارض در ســوريه اخــوان       تــرين گــروه   يكــي از برجــسته  
وسيله دكـتر مـصطفي الـسباعي بـه تأسـي از              در شهر حلب به   1935 المسلمين سوريه در  اخوان



47 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

ـاع           اخوان المسلمين مصر و به منظور مقابله با اشغال سوريه از سوي فرانسه و سروسامان دادن به اوض
اما بعدها  .  وجود آمد   نابسامان اقتصادي و رفع شكاف موجود بين جهان عرب از طريق احياي اسالم به   

گيري فلـسطين اشـغالي و سـكني گزيـدن برخـي از             عواملي چون لزوم همكاري با اعراب در بازپس
صورت گرفت، بـه        1954 المسلمين مصر در سوريه كه پس از انحالل آن در   رهبران و اعضاي اخوان

المـسلمين سـوريه، اسـتقرار        هدف اخوان .  المسلمين سوريه كمك رساند     هاي اخوان گسترش فعاليت
يك نظام اسالمي جامع است كه براي حصول به اين هدف، نخست به ارشاد و موعظه مردم و دولـت    

ـابي كـرده و         وش را بي  رگروهي از اعضاي جنبش اين        1960 روي آورد، اما در اواخر دهه  نتيجـه ارزي
 1359 در  »  جبهه اسالمي سـوريه   «طور رسمي با تأسيس     اين گروه به.  جهاد عليه دولت را برگزيدند

ـا      السباعي.  اند  المسلمين سوريه جدا كرده  طلب اخوان راه خود را از گروه اصالح ـ  ـ دوست حـسن البن
بعـد از وي عـصام      .  در اين سمت باقي ماند   1340 المسلمين سوريه بود، تا سال  كه اولين رهبر اخوان

المسلمينِ شمال سوريه به رهـبري اميـن          اخوان رهبري اخوان برگزيده شد، اما با انشعابي در    عطار به
به رهبري ابوالنصر البينوني، عمـال   )  جناح طرفدار جهاد(ياغان و سپس تاسيس جبهه اسالمي سوريه 

شمسي، عدنان سـعدالدين    50 از اواسط دهه .  المسلمين سوريه دوام نياورد رهبري عطار بر كل اخوان
. گـيرد   صورت جمعي انجام مـي   المسلمين سوريه به در حال حاضر رهبري اخوان.  جاي عطار را گرفت

ـا دسـتگاه سياسـي كـشور اسـت               از .  بارزترين مشخصه اين جنبش در سوريه، مخالفت دايمـي آن ب
طرفداران جهاد ضددولتي در جنبش      1360 توان به درگيري نظامي  ترين جلوه اين مخالفت، مي مهم

  11 .المسلمين با نيروهاي حكومتي اشاره كرد اخوان
اي در شهر حما صورت گرفت كه منجر به كشته و مجروح شـدن         طي آن، يك نبرد سه هفته

و نيز سركوب شديد اعضاي جنبـش از    )  حزب بعث سوريه(تعداد زيادي از مقامات دولتي و حزبي 
المسلمين سوريه تاكنون بـه دو دليـل       با اين وصف جنبش اخوان.  سوي دولت بعثي سوريه گرديد

: هاي داخلي و خارجي سوريه ايفاي نقش كنـد  عنوان يك نيروي مؤثر در سياست نتوانسته است به
اقدامات دولت در    .2 المسلمين بر سر مساله روش مبارزه عليه دولت؛ و       وجود اختالف در اخوان .1 

تحوالت ناشي از بيـداري اسـالمي يـا بهارعربـي           .  جهت اصالح ساختار سياسي و اقتصادي كشور     
 . المسلمين بار ديگر در جامعه سوريه قد علم نمايد سبب شد تا اخوان
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هاي اقتصادي حزب بعث؛ يعنـي        ميالدي سياست   1963 بعد از روي كار آمدن حزب بعث در   
خـصوص در     بسياري از تجـار سـوري بـه       .  كردن، طبقه تجاري سني مذهب را متضرر ساخت    ملي

اولين برخوردها بيـن    .  شهر مركزي حما مستقر بودند و رابطه بسيار نزديكي با گروه اخوان داشتند   
المسلمين و دولت خـود را     در قالب برخورد بين اخوان)  اقليت علوي(اكثريت سني مذهب و دولت 

آرامـش    1970 و درست بعد از روي كار آمـدن اسـد در          1976 و  1970 هاي  بين سال.  نشان داد
برخوردها بيـن دولـت و اخـوان شـدت يافـت و              1980 و  1976 هاي  وجود داشت، ولي بين سال

كه شهر حما در محاصـره اخـوان بـود،            1982 در سال   .  سوريه در مسير جنگ داخلي قرار گرفت 
 . نفر را كشت 25000 تا  15000 ور شد و حدود  دولت به شهر حمله

المـسلمين در سـوريه را بـه بهـاي            حافظ اسد با اين اقدام توانـست كـانون اعـتراض اخـوان             
عـالوه بـر قتـل عـام        .  شدن به يك ديكتاتور در افكار عمومي جهان و جامعه سركوب كند         تبديل

هاي مختلفي همچون كانون وكال، مهندسان، داروسازان و غيره را در اوايـل     حما، حافظ اسد كانون
ويكم يكـي    در هر صورت، در دوره حافظ اسد و قبل از ورود به قرن بيست.  منحل نمود 1980 دهه
شـايان ذكـر    .  المسلمين از سر راه برداشته شـد      ترين موانع حكومت حافظ اسد يعني اخوان مهم از

دولت سوريه بعـد از     .  است كه در دوره حافظ اسد اپوزيسيون سوريه بيشتر ماهيت اسالمي داشت    
رژيم اسد، با توجـه    .  المسلمين در شهر حما، به يك دولت پليسي واقعي تبديل شد سركوبي اخوان

نكته ديگر  .  به اينكه درصد بااليي از مردم مسلمان و سني مذهب بودند، قدرت اسالم را درك كرد     
اينكه رژيم به اين نكته پي برد كه سركوب سلبي شايد بتواند مخالفان آشكار داخلي و خـارجي را         

لذا دولت سوريه بعد از سركوبي اخوان درصـدد تاسـيس و      .  تار و مار كند، اما راه حل نهايي نيست
در قالب اين سياست دولت تصميم گرفت خـود مـشابه جديـدي از               .  تحكيم اسالم سياسي برآمد

هـاي اسـالمي      اسالم را تاسيس نموده و احساسات مذهبي را جذب نمايد و مـانع شـود تـا گـروه        
 . برداري كنند مخالف دولت از اين احساسات بهره

شروع به ساختن مساجد و مسابقات قرآن برگزار نمود، مـردم       1980 در نتيجه، دولت در دهه 
شدن مـساجد بـه محـل و          نيز جهت جلوگيري از تبديل     1990 را به رعايت حجاب دعوت كرد، از

هـا اقامـه نمـاز        كـرد، در پادگـان      مبدا مخالفت و شورش، مبلغان را مجبور به دريافت مجـوز مـي         



49 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

داد تـا از دولـت        در ادامه اين مشي بشار اسد حتي به افراد مورد حمايت خود اجازه مي        .  شد مجاز
توان به محمد حبش، عضو مجلس، و صـالح كفـترو، امـام مـسجد             در اين ميان مي.  انتقاد نمايند

كرد كه كه اسالم حاكم در تركيه بهترين مدل بـراي      كفترو به صراحت اعالم مي.  ابونور، اشاره كرد
شده بود و از قانوني شدن احزاب سياسـي اسـالمي             49 حبش نيز خواستار لغو قانون .  تقليد است
گـرا، از جنبـش اسـالمي زنـان           در اين راستا سوري البوتي، يـك متفكـر اسـالم     .  نمود حمايت مي
حبش اجازه يافت جلسات فرهنگي اجتمـاعي را بـراي گـسترش اسـالم            2001 در .  حمايت نمود

ـار و     در اين جلسات حبش تفاوت بيـن مـسلمانان محافظـه        .  روي مورد نظر دولت برگزار كند ميانه ك
مسلمانان گروه اول طرفدار اصالح و بازسازي اسـالم هـستند، ولـي             «:  راديكال را چنين توصيف كرد

دهنـد، بيـشتر خـشونت را ترويـج           مسلمانان گروه دوم كه حدود كمتر از يك درصد را تشكيل مـي       
شد كه هيچ اپوزيسيون داخلي اسالمي وجود نداشت و    اين اقدامات در شرايطي دنبال مي ».دهند مي

  12 .المسلمين قانونا اعدام بود اخوان كنندگان در حكم فعاالن و شركت

در مـورد   .  گرايي و احساسات مـذهبي را كنـترل كنـد          به هر حال دولت موفق شده بود اسالم
هـانتينگتون  .  هاي مختلفي ارايه شده است     گرايي در دهه اخير در جهان اسالم، ديدگاه    رشد اسالم
دانـد و     گرايي را در عدم رضايت مسلمانان از سلطه و تهاجم غرب بر جهان اسـالم مـي       رشد اسالم

زعـم    بـه .  هاي اسالمي دانسته است    هاي داخلي كشور گرايي را معلول بحران دكمجيان ظهور اسالم
خـصوص    خاورميانـه و بـه     گرايـي در    توان در روند رو به رشد اسـالم  تحليلگران، هر دو عامل را مي

هـاي    تنفر شديد از آمريكا به دليل حمايت از اسراييل، حمله آمريكا به كـشور      .  سوريه موثر دانست
اجراي احكام اسالمي مطابـق      توجهي آن در    اسالمي در خاورميانه و مباني سكوالر رژيم بعث و بي 

هـاي    گرايان و موضع تند آنها نسبت به علويان را بايـستي از داليـل تعـارض جريـان           تفسير اسالم
گرايـان سـوريه بـه يكـي از جريانـات معـارض               اي كه اسـالم    گونه گرا با بشار اسد دانست، به اسالم

 .غيرقابل انعطاف تبديل شده است
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 اپوزيسيون سكوالر و رژيم بشار اسد
ميالدي اپوزيسيون سوريه بعد از سخنراني بشار اسد احساس        2000 در تاريخ هفدهم جوالي 

محورهـاي سـخنراني بـشار اسـد        .  كرد كه وقت تغيير فرا رسيده و فضا براي اظهارنظر آماده است   
 : بود اين تاريخ شامل موارد زير  در

 پررنگ شدن نقش شهروندان در سوريه؛  .1 
  عنوان يك ضرورت؛ سوي توسعه به حركت جدي به .2 
 سازي سياسي و اقتصادي؛ شفاف. 3 
 سوي دموكراسي؛ حركت به .4 
  اصالحات اجرايي و آموزشي؛ و  .5 
 .21 آماده ساختن سوريه براي قرن  .6 

بشار برخالف حافظ اسد كه تمركز خويش را بر امور سياست خـارجي بنـا نهـاده بـود، امـور                 
 . داخلي را مورد توجه قرارداد

  و نقش آن در تحوالت سوريه 1000 و  99 هاي  بهار دمشق و بيانيه

ـان، تريبـون      اي اطالق مي بهار دمشق به دوره ـاي آزاد و فعاليـت      شود كه آزادي بي ـاي سياسـي      ه ه
ـامل               .  شد آزادي دنبال مي با ـلي داشـت كـه يكـي ش به زعم نويسنده مقاله، بهار دمـشق دو سـتون اص

ـاي     بيانيه يها بود و ديگر هاي بحث آزاد يا گردهمايي تريبون بـود؛ هرچنـد شـروع ايـن          1000 و    99 ه
ـاران    گردد كه در آن روزها ميشل كيلو، روزنامه    ها به روزهاي قبل از مرگ حافظ اسد بر مي گردهمايي نگ

ـتاورد ايـن گردهمايـي      .  نمـود   معروف، فعاالن سياسي و هنرمندان را در خانه نبيل المالح جمع مـي    دس
ها با جلسات بحث آزاد درارتباط      شروع به كار اين كميته. نام گرفت »هاي بازسازي جامعه مدني كميته«

زودي شروع    هاي ديگري نيز به   تريبون.  هاي دموكراتيك و فرهنگي در سوريه آغاز شد با بازسازي جنبش
ـنزلش در    هاي بحث آزاد، رياض ها و تريبون عالوه برگردهمايي. به كار نمود السيف تريبون ديگري را در م

ـاي بحـث آزاد      تريبـون  الوه بـر  ع.  اين تريبون، بحث آزاد يا ديالوگ ملي نام داشت    .  دمشق ايجاد نمود  ،ه
 . معروف هستند 99 و  1000 هاي  هاي عمومي بودند كه به بيانيه ميراث ديگر بهار دمشق، بيانيه
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تـن    99 اي صادر شد كه بـه امـضاي           چاپ لندن، بيانيه الحياتدر روزنامه  2000 در سپتامبر 
هاي آنان از دولـت      خواسته.  روشنفكران، مخالفان دولت و فعاالن جامعه مدني سوريه رسيده بود از

 : عبارت بود از
 برقرار شده بود؛ 1963 پايان دادن به وضعيت اضطراري كه از . 1 
 عفو زندانيان سياسي؛ .2 
 هاي سياسي؛ و اعطاي آزادي . 3 
 .آزادسازي زندگي عمومي از قوانين محدودكننده . 4 

. مخالف سياسي رسـيد     1000 ميالدي بيانيه ديگري صادر شد كه به امضاي      2001 در ژانويه 
 : هاي آنان عبارت بود از خواسته

 العاده؛ لغو قانون وضعيت فوق .1 
 هاي سياسي كامل؛ آزدي .2 
 آزادي مطبوعات؛. 3 
 قانون انتخابات آزاد؛. 4 
 قوه قضاييه مستقل؛. 5 
 حقوق اقتصادي مساوي براي تمام شهروندان؛ .6 
 ها و سازمان مترفي ملي يادمان احزابي كه در اتحاد با دولت بودند؛ و  بازنگري در فعاليت .7 
 .پايان تبعيض عليه زنان. 8 

مـصادف بـا پايـان بهـار          1000 العملي نشان نداد، ولي بيانيـه         هيچ عكس  99 دولت در بيانيه 
عـالوه بـر دو     .  ستون دوم بهار دمشق محل تبادل نظر انديـشمندان و منتقـدان بـود             .  دمشق شد

هاي ديگري نيز وجود داشـتند كـه از آن جملـه         تريبون يا گردهمايي كه بدان اشاره رفت، تريبون
تريبون آزاد ترتوس بـه رهـبري حبيـب الفتـاس         هاي آزاد الكواكبي در حلب؛ و تريبون  توان به مي

ميالدي، رژيم بـشار شـروع بـه دسـتگيري گـسترده و            2001 سرانجام اينكه از فوريه .  اشاره نمود
  13 .صورت موقت آرام نمود برخورد شديد با اعضاي اپوزيسيون نمود و اوضاع را به
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 چگونه بهار دمشق به زمستان دمشق تبديل شد؟
بـراي نيـل    .  هاي سياسي نمود    شروع به سركوب جامعه مدني و فعاليت 2001 دولت در فوريه 

دانشگاه اصلي كـشور اعـزام        4 استان و     17 اي حزب بعث را به    به اين هدف، دولت روساي منطقه
هـا، اجتماعـات، انتقـاد از دولـت شـروع            تريبونـ   نمود تا اقدامات خود را عليه مباحث آزادانديشي  

بعد از سخنراني خدام در دانشگاه دمشق ايـن اقـدامات از سـوي دولـت شـدت و حـدت                  .  نمايند
هـا و     هاي آزادانديشي، تريبون بحث(خدام طي سخنراني خود گفت جريانات اخير .  بيشتري گرفت

ور شـود؛     هيچ شهروندي حق ندارد به اسـاس جامعـه حملـه          .  نه دموكراسي است نه آزادي   ) غيره
به نظر وي هـدف از ايـن        .  يابد  يابد، آزادي نيز پايان مي      چون وقتي امنيت و ثبات جامعه پايان مي

ها منحرف كردن توجه دولت سوريه از موضوع مهمي چون كـشمكش اعـراب و اسـراييل              تريبون
دنبال سخنراني خدام، دولت براي برگزاركنندگان شرايط جديدي را اتخاذ نمود كـه              به. عنوان شد

اخـذ   .1 :  اين شرايط جديد عبـارت بودنـد از       .  شد  ها مي   عمال منجر به تعطيلي اين مراكز و فعاليت
نـام حـضار    .  3 يك كپي از سـخنراني و نـام سـخنران؛            .2 روز قبل از برگزاري اجتماع؛        15 مجوز 
 . محل گردهمايي و اسم ميزبان. 4 كننده در تريبون؛ و  شركت
دنبال اين قوانين، دولت شروع به بدنام كردن اعضاي اپوزيسيون نمود و اعضاي آنها را عامـل   به

بيشتر اعـضاي فعـال بهـار دمـشق را            2001 هاي آگوست و سپتامبر      سپس در ماه.  خارجي ناميد
. توان به رياض السيف، مامون حمص، عارف دليله و رياض الترك اشاره نمـود    دستگير نمود كه مي
ها، اكثر اجتماعات ممنوع شدند و تنها تريبـون كـه دولـت مـزاحم آن              گيري در نتيجه اين سخت

بشار وجود اين تريبون و گردهمايي را شاهد و گواهـي بـراي آزادي و       .  شد، تريبون آتاسي بود نمي
 14 .دانست دموكراسي در سوريه مي

كننـدگان را تحـت نظـارت داشـت؛           دولت ابتدا شركت  .  به هر حال تريبون آتاسي ادامه يافت      
شوند و هر كس از خـط        دانستند كنترل مي كردند مي يعني تمام اعضايي كه در جلسه شركت مي

؛ يعـني تـاريخ دقيـق       2005 تـا بهـار       2001 هـاي     بيـن سـال   .  شد  كرد، حذف مي    قرمز عبور مي  
ـ   »راهبرد اشـغال «شدن اين گردهمايي، دولت راهبرد متفاوتي را به نام  بسته در ايـن   .  كـار بـرد     هب

توسـط تريبـون آتاسـي برگـزار شـد، اكـثر اعـضاي                2003 ي كـه در     ايچارچوب، در يك گردهم
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كننـده    نفر شركت   300 دادند؛ از     كننده در آن را اعضاي دستگاه امنيتي سوريه تشكيل مي    شركت
اعضاي غيروابسته بـه دولـت از ديـدن چنيـن           .  نفر از نيروهاي دولتي و امنيتي بودند      250 حدود 
اين راهبرد ادامه يافت، تا       2005 تا سال   .  اي ناراحت شده و ديگر در جلسات شركت نكردند صحنه

درصد   100 جايي كه چند روز قبل از بسته شدن تنها تريبون آزاد، اعضاي وابسته به دولت حدود      
شدن مراكزي كه در نتيجـه بهـار دمـشق شـكل            با بسته.  دادند حاضران در جلسات را تشكيل مي

كـار نبـود، بلكـه روح بهـار           معناي پايان   گرفته بود، اميد به اصالحات عمال خاموش شد، اما اين به      
تـر و     هـاي جامعـه مـدني در سـطحي ضـعيف            هاي حقوق بشري، نشريات و گروه      دمشق را گروه

هاي جامعه مدني در زنـده نگـه          هاي حقوق بشر، نشريات و گروه  نقش گروه. تر ادامه دادند كوچك
  15 .داشتن شعله بهار دمشق و رويكردهاي ارتباطي و تعاملي آن در فضاي مجازي تداوم يافت

 هاي حقوق بشر گروه
. كـشور سـوريه پرداختنـد      ها با استفاده از اينترنت به انعكاس وضعيت حقـوق بـشر در        اين گروه

فرستاد   هاي گوناگون مي   هايي به افراد و سازمان قرابي، رهبر سازمان ملي حقوق بشر در سوريه، ايميل
ـايت     كرد، هم   رساني مي   ها و نقض حقوق بشر به آنها اطالع  ها، دادگاه و در ارتباط با دستگيري زمان س

ـا       ك)  1 (»ترا«ديگري وجود داشت به نام  ه مركزي براي وضعيت حقوق بشر و زنان در سـوريه بـود و ي
ـارجي، سياسـت           .  نمود  سايتي كه ايمن عبدالنور آن را مديريت مي وي مطالبي را در ارتباط با امور خ

 . فرستاد هزار نفر آنان سوري بودند، مي 11 كاربر كه  17000 اجتماعي و اصالحات به حدود 

 تالش ديگر از سوي مخالفانبيانيه دمشق؛ 

چهره معـروف اپوزيـسيون       9 نقطه عطف اين بيانيه آن بود كه به امضاي پنج گروه سياسي و        
آن   2005 اكتـبر     15 نكته ديگر اينكه احزاب مخالف كرد نيز اين بيانيه را امضا نمودند و در . رسيد

 . را منتشر ساختند

1. Thara 
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 : نكات قابل توجه در اين بيانيه عبارت بود از
 هاي ملي؛ ها و اقليت تعيين آزادي افراد، گروه. 1 
يافتن يك راه حل دموكراتيك براي مساله كردستان در سوريه و تضمين حقوق و تـساوي         .  2 

 تمام شهروندان كرد سوري؛
 ؛49 العاده و لغو قانون  پايان دادن به قانون فوق .3 
هـاي فرهنگـي،      ها براي تنظيـم و سـازماندهي فعاليـت          ها و تريبون    اجازه ايجاد گردهمايي  .4 

 سياسي و اجتماعي؛
 انتخاب يك مجلس جديد براي يك قانون اساسي جديد؛. 5 
 نفي حق انحصار و فراقانوني احزاب؛ و  . 6 
عنـوان يـك راهكـار اساسـي بـراي اعمـال تغيـيرات و                 ايجاد يك رژيم ملي دموكراتيك به .7 

  16 .اصالحات سياسي

 دمشقـ  بيانيه بيروت

افـراد و     2006   در مـي  .  هاي سياسي تحريم شده امضا كردنـد       ها و گروه اين بيانيه را شخصيت
. نمـود   الذكر بيانيه ديگري را انتشار دادند كه از سياست سوريه در لبنان انتقـاد مـي          هاي فوق گروه

متن بيانـه دربرگيرنـده     .  هاي لبناني و مخالف سوريه منتشر شد  توسط رسانه مي  12 اين بيانيه در 
 : بود نكات زير 

 احترام براي استقالل و حاكميت هم سوريه و هم لبنان؛ .1 
  ها، نهادها، انتخابات و حقوق بشر؛ جانبه براي قانون احترام همه .2 
 هايي با محوريت دموكراسي در هر دو كشور؛ برپايي رژيم .3 
وزيـر    كردن و ابراز انزجار از ترور سياسي و حمايت از تحقيقات درباره قتـل نخـست         محكوم.  4 

 .فقيد لبنان؛ رفيق حريري
 2001 دولـت ماننـد فوريـه       .  روشـنفكر لبنـاني و سـوري امـضا كردنـد            250 بيانيه مذكور را  

هاي دولتي نيز ايـن       رسانه.  ها را طي يك هفته به راه انداخت     ها و دستگيري ترين سركوب گسترده
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تريـن    دولت سوريه در مقابل اين بيانيه دو تن از مهم      .  بيانيه را محكوم و آن را مشكوك قلمداد كردند
  .مخالفان دولت كه اين بيايه را امضا كرده بودند؛ يعني ميشل كيلو و انورالبوني، دستگير و زنداني نمود

 دمشقـ  دستاوردهاي بهار دمشق، بيانيه دمشق و بيانيه بيروت

زعم مخالفان رژيم سوريه، بهار دمشق نكته بسيار مهمـي را بـه حكومـت سـوريه و جهـان                به
اي است كه اگر آزادي بيان و آزادي اجتمـاع بـدان داده شـود،              گونه ثابت كرد كه جامعه سوريه به

هاي ياد شده تبلور تقاضـاي        بيانيه.  شهروندان سوري نهايت استفاده را از اين فرصت خواهند نمود    
مفاد بيانيه دمشق ثابت كرد كـه سـوريه         .  اپوزيسيون براي تغيير رژيم و اصالحات دموكراتيك بود   

. شود، تغييري در آن حاصـل گـردد    تواند تا زماني كه به نام ماده هشتم قانون اساسي اداره مي نمي
  17 .طبق ماده هشت قانون اساسي، حزب بعث حزب پيشرو در دولت و جامعه است

شـكاف  .  با اين حال، در ميان مخالفان حكومت سوريه نوعي درگيري و عدم تفاهم وجود دارد       
شكاف نـسلي؛ و    .  2 شكاف عربي و كردي؛      .1 :  قالب بررسي نمود    3 ميان اپوزيسيون را مي توان در

 .گرا شكاف سكوالر و اسالم. 3 
اي از تنوع و تكـثر مـشاهده      ها دامنه در ميان خود اين شكاف:  اختالف ميان اعراب و كردها.  1 
ميان جريان كردي بالغ بر چندين حزب بـا گـرايش و انديـشه سياسـي            طور نمونه در شود؛ به مي

 . خورد كه هركدام عقايد خاص خود را دارند چشم مي متفاوت به
نـسل  .  ترين نقطـه ضـعف اپوزيـسيون اسـت          شكاف ميان پير و جوان بزرگ:  شكاف نسلي.  2 

 1960 و    1950 شناسد، اما نـسل   به بعد فقط حزب بعث و سوريه تحت حكومت اسد را مي 1970 
را ديده بود، همچنين جنـگ بلندمـدت بيـن رژيـم سـوريه و                 1963 انقالب حزب بعث در سال      

خانواده اسد سوريه را تحت تسلط كامل خـود     1970 المسلمين را شاهد بود كه سرانجام در  اخوان
آورد و حتـي     خاطر مي ، استقالل سوريه را از حكومت فرانسه به1930 و  1940 نسل .  در آورده بود

شايان ذكر است كه اعـضا      .  را به خاطر دارد     1954 -  58 هاي  روزهاي سوريه دموكراتيك بين سال
هاي اصلي اپوزيسيون رياض سيف، ميشل كيلو، رياض الترك، هيثـم المـالح كـه همگـي         و ستون

 . شصت يا هفتاد سال داشتند
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اي بـه     تحليل برخي از مخالفان آن است كه نسل جديـد سـوريه نـيز هيـچ تمايـل و عالقـه                  
آمـوزان    اي است كه در دوره ابتدايي تمـام دانـش        گونه سيستم آموزش و پرورش به.  ندارد سياست

آمـوزان    حـتي دانـش   .  باشـد   اند كه وراي نماد حزب بعـث مـي     هايي بر تن كرده اين دوره يونيفورم
آمـوزان بايـد بـه واحـد          در دوره متوسط تمام دانـش     .  كنند روز صبح به اسد احترام نظامي مي هر

هـاي    در دانشگاه نيز دانشجويان بايد نوشـته      .  شد، ملحق گردند ايجاد 1963 جوانان انقالبي كه در 
آنان همچنين بايد به اتحاديه دانشجويان ملـي       .  هاي دستگاه امنيتي تحويل دهند خود را به شبكه

رود بسياري از جوانان سوريه يا نسل جديـد ايـن كـشور             همچنين، گمان مي.  سوريه ملحق شوند
حـتي آنهـا نـام و اعـضاي         .  گويـد   العاده چيست و قانون اساسي چه مـي  دانند قانون فوق اصال نمي

هاي جوالن كجاست؟ حتي بعـضي از دانـشجويان      دانند بلندي شناسند يا اصال نمي پارلمان را نمي
دانند؛ چـرا كـه آنهـا هيـچ           فايده مي   دانشگاه دمشق در الذقيه صحبت كردن درباره سياست را بي

همين شكاف نسلي، چه در سوريه و چـه در ميـان           .  قدرتي ندارند تا فرصت موجود را تغيير دهند
 .مخالفان، سبب كاهش قدرت و ميزان اثرگذاري آنان شده است

 :در هر صورت به سه دليل شوق براي فعاليت سياسي در بين جوانان بسيار كم است
 ؛ )از دست دادن شغل و زندگي آرام و غيره(جوانان تمايل به دادن هزينه ندارند  .1 
عبـارت ديگـر احـزاب        اي منسجم براي بسيج جوانان نداشتند، به  هيچ كدام از احزاب برنامه .2 
 اي براي تشويق و برانگيزاندن آنها نداشتند؛ و  برنامه
هاي جامعه مدني تهديـد    شد كه درگير كردن جوانان در فعاليت از سوي دولت احساس مي.  3 

 . بسيار بزرگي عليه امنيت رژيم است
بهترين مثال مربوط به تريبون و گردهمايي آتاسي است كه در قالب اين گردهمـايي، جوانـان     

كننـدگان و سـخنرانان كميتـه جوانـان،           كميته جوانان را به راه انداختنـد، شـركت        )  دانشجويان(
تـشكيل  .  شـان اخـراج شـده بودنـد         هاي سياسي   دانشجوياني بودند كه از دانشگاه به دليل فعاليت  

اي از سوي رژيم يك خطر جدي قلمداد شد و در نهايت، دولت گردهمايي مذكور را         چنين كميته
هاي جوانان را در قالب كميته جوانان تعطيل كند، بـا ايـن ادعـا كـه تـشكيل                مجبور كرد فعاليت

 . شود چنين جلساتي باعث فساد قشر جوان مي
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يكي از موضوعات ديگـري كـه عمـال تحـوالت سـوريه را بـا                :  گرا  شكاف سكوالر ـ اسالم.  3 
طبيعتا فقدان شفافيت رفتاري و نگرانـي از        .  پيچيدگي مواجه ساخته، تنوع قومي اين جامعه است 

گـردد، بلكـه      هاي اپوزيسيون در داخل مي  تنها مانع از اجماع گروه هاي بنيادگرا نه حاكميت انديشه
نوعي حزم و احتياط در حمايت يا عدم حمايت افكار عمومي جهان يا كشورهاي خـارجي نـسبت      

 18 .به سوريه شده است

 گيري نتيجه

. هاي داخلي با دولت جمهـوري عربـي سـوريه پرداختـه اسـت          اين مطالعه به بررسي مخالفت
اما مقاومـت   را مورد بررسي قرار داده است،       هاي اپوزيسيون   هرچند اين مقاله وضعيت جاري گروه

هاي داخلـي     سال اخير، دولت سوريه با مخالفت   40 طي .  در برابر رژيم سوريه چيز جديدي نيست
ربع قرن بعد از استقالل سوريه از     .  ثباتي در كشور بوده است ها بي مواجه بوده كه محصول آن سال

وپنجـه    ها و تغييرات در قدرت دسـت        اي از كودتاها و ناآرامي اين كشور با سلسله 1946 فرانسه در 
قدرت را به دست گرفت، اما دهـه          1963 هرچند حزب بعث سوسياليست عرب در سال   .  نرم كرد
حزبي و در نهايت ظهـور رهـبري جديـد از        هاي درون اي از كودتاهاي داخلي، تصفيه تجربه 1960 

 . علويان بود كه به مذاق اهل سنت سوريه خوش نيامد
از طريق كودتـا بـه دسـت گرفـت، سـوريه وارد دوره             1970 كه حافظ اسد قدرت را در  زماني

مسلمانان سني مذهب سوريه كه پيوند وثيقي هم بـا تجـارت           .  جديدي از ثبات داخلي نسبي شد
ها در كادر رهبري حـزب بعـث بعـد از              داشتند، از روي كار آمدن سكوالرها، طبقات فقير و اقليت 

هاي زيادي از اقتـصاد كـشور، منـافع سياسـي و              سازي بخش  ملي.  به شدت عصباني بودند 1963 
هاي جنبـش جوانـان انقالبـي         زمان است با فعاليت   اين مقطع هم.  ها را تهديد نمود اقتصادي سني

هـا    كه مسير جهان عرب را در جنگ اعراب و اسراييل، تمايل به كمونيست     1967 معروف به نسل 
ليـاقتي رهـبران جهـان عـرب          هاي معترض به فساد سياسي و اقتصادي و بـي     ها و جنبش و گروه

خصوص در شكل سـكوالر       بدين روي از همين مقطع منابع موازي منازعه و اپوزيسيون به .  ديد مي
 . خود در سوريه شكل گرفت
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تــرين و موثرتــرين چــالش بــراي حكومــت         در طــول دوران حاكميــت حــافظ اســد مهــم       
عـام    دنبال سركوب و قتـل      به.  سركوب و غيرقانوني اعالم گرديد    1982 المسلمين بود كه در  اخوان

دنبال بديلي بـراي   گرايي در سوريه را درك كرد و به مخالفين سني در شهر حما، اسد قدرت اسالم
رو و كنترل شده بدل اسد براي مقابلـه بـا ايـن         تاسيس اسالم سياسي ميانه.  خلع سالح آنها برآمد

هـاي    بعد از حوادث شهر حما، رژيم سوريه منـابع معارضـه را عمـدتا از سـوي گـروه                   .  چالش بود
هاي جديد طي سال گذشته نشان داد كه وزن و جايگـاه            اما حوادث و واقعيت.  دانست سكوالر مي

با روي كار آمدن بشار و وعده اصالحات او به مـردم، موجـي      .  گرايي در سوريه گسترده است اسالم
وجـود آمـد كـه بهـار دمـشق            خصوص در بخش سكوالر به      از خوشحالي و اميدواري در جامعه به 

هاي اجتمـاعي خواهـان       ها و گروه    هرچند ظهور قدرتمند جريان  . رود شمار مي زاييده و ثمره آن به
ها بشار راي به تعطيلي اين        تاثير اين نگراني هاي امنيتي رژيم را نگران كرد و تحت اصالحات بخش
جنبـش بيـداري در جهـان       .  ها داد، اما مشكالت صرفا زيرزميني و فراملي گرديـد        مراكز و فعاليت

اي كـه امـروز در        گونـه   ها تاثير گذاشـته، بـه       عرب از تونس، ليبي و مصر بر فعال شدن اين شكاف  
تـصلب نظـام سياسـي در غيرامنيـتي ديـدن           .  سوريه منطق و گفتگو  جاي خود را به اسحله داد      

مطالبات سياسي، اجتمـاعي، مـذهبي و قومـي، انحـصارگرايي حـزب بعـث در عرصـه قـدرت و                      
هـاي    جاي شـيوه    ها و اعمال مديريت معطوف به شرايط ويژه و برخوردهاي سلبي به       گيري تصميم

ايجابي در اصالحات از مواردي بود كه عمال اصالحات در سوريه را متوقف نمود و زمينـه را بـراي              
، توسل به نيروهاي بيگانه براي اپوزيسيون      »مبارزه با رژيم«جاي  به »مبارزه در رژيم«اتخاذ شيوه 

طبيعتا پيچيدگي و چندسطحي بـودن بحـران سـوريه و گـره خـوردن مطالبـات                  .  فراهم ساخت 
ز ابهام و پرهزينـه     ااي پر     اي آينده  اي و فرامنطقه گرا و سكوالر با مداخالت منطقه اپوزيسيون اسالم

يقين بخش زيادي از منابع، امكانات و مقدورات ملي اين كـشور را           براي سوريه به ارمغان آورد و به
، پايـان   49 اتخاذ ادراك موسع از امنيت و الغا قوانين و مقرراتي همچون قـانون    .  به هدر خواهد داد

بخشيدن به حاكميت انحصاري حزب و پذيرش تدريجي معارضين در عرصه سياسي، موضـوعاتي    
طور تدريجي و با تامل       را مطرح نمود به  2000 كه بشار اسد وعده اصالحات در  بودند كه اگر زماني

 . بود هاي فعلي نمي شد، شايد امروز سوريه مجبور به تجربه بحران عملي مي
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