مـركــز كارنيغي
للشــرق األوســط

إمساك نظام األسد
بالدولة السورية
خضور
خضر ّ
تموز /يوليو 2015

مـركــز كارنيغي
للشــرق األوســط

إمساك نظام األسد
بالدولة السورية
خضور
خضر ّ

©  2015م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .جميع احلقوق حمفوظة.
مينع ن�سخ �أو نقل � ّأي جزء من هذا املن�شور ب� ّأي �شكل �أو ب� ّأي و�سيلة من دون احل�صول على �إذن خطي من م�ؤ�س�سة
كارنيغي .يرجى توجيه الطلبات �إىل:
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
قسم املنشورات
1779 Massachusetts Avenue, NW
Washington, D.C. 20036
United States
P +1 202 483 7600 F +1 202 483 1840
CarnegieEndowment.org | info@CarnegieEndowment.org
أو إلى العنوان التالي:

مركز كارنيغي للشرق األوسط
برج العازارية ،الطابق اخلامس
رقم املبنى  ،2026 1210شارع األمير بشير
وسط بيروت التجاري
بيروت ،لبنان
تلفون961 1 991 291 :
فاكس961 1 991 591 :
ص .ب 1061 - 11 :رياض الصلح
www.carnegie-mec.org
info@Carnegie-mec.org
ميكن حتميل هذا املن�شور جمان ًا من املوقع:
http://www.CarnegieEndowment.org
تتوفر أيضا ً نسخ مطبوعة محدودة .لطلب نسخة أرسل رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التالي:
pubs@CarnegieEndowment.org

املحتويات
نبذة عن الكاتب
ملخّ �ص
مقدمة

..............................................مك...............................................................................................................................................................................

5

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

7

. ...................................................................................................................................................................................................................................................................

9

حالة �صراع بقاء
منع البدائل

. .....................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

نظام الأ�سد يت�ش ّبث بال�سلطة
�إنقاذ الدولة ال�سورية
هوام�ش

.......................................................................................................................................................................

10

15

22

..........................................................................................................................................................................................................

23

...............................................................................................................................................................................................................................................................

25

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط

.......................................................................................................................................................

28

نبذة عن الكاتب
خ�ضر ّ
خ�ضور باحث زائر يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط يف بريوت .تر ّكز �أبحاثه على
ق�ضايا الهوية واملجتمع يف �سورية.
كان ّ
خ�ضور باحث ًا زائر ًا يف جامعة �شيكاغو ،كما �أجرى �أبحاث ًا م�ستقلة مل�ؤ�س�سة فريدري�ش-
اّ ً
م�ستقل يف رويرتز.
�إيربت�-شتيفتونغ ،وعمل �صحافي ًا
كتب ّ
خ�ضور و�شارك يف كتابة مقاالت لعدد من املن�شورات ،من �ضمنها م�شروع �أبحاث ومعلومات
ال�شرق الأو�سط.
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ّ
ملخ�ص
منذ الأيام الأوىل لالنتفا�ضة ال�سورية يف العام  ،2011و�ضع الرئي�س ب�شار الأ�سد �ضمن �أولوياته
احلفاظ على �سري عمل م�ؤ�س�سات الدولة ،ما�سمح له باال ّدعاء �أن النظام الغنى عنه لتوفري
اخلدمات الأ�سا�سية .من �ش�أن و�ضع حدٍّ الحتكار النظام لهذه اخلدمات العامة وال�سماح للمعار�ضة
املعتدلة ب�أن ت�صبح م�صدر ًا بدي ًال لتوفري اخلدمات� ،أن ُي�ض ِعف النظام ،و�أن مينع تنظيم الدولة
الإ�سالمية اجلهادي املتط ّرف من ملء فراغ ال�سلطة يف البالد.

كيف �أحكم النظام قب�ضته
*

*
*
*

ب�شكل كبري على الدولة للح�صول على الدخل وال�سلع واخلدمات
يعتمد ال�سور ّيون ٍ
مهدد ًا ،ك ّثف النظام جهوده لالرتباط
الأ�سا�سية والوثائق الإدارية .وحني ُر ِّجح بقا�ؤه َّ
مب�ؤ�س�سات الدولة التي تو ّفر هذه اخلدمات ال�ضرورية.
ّمت توطيد ال�سلطات البريوقراطية التي كانت �أ� ً
صال مرتامية الأطراف ،لت�صبح
مراكز ح�ضرية ميكن الدفاع عنها بقوة وخا�ضعة �إىل �سيطرة النظام.
د ّمر النظام الهياكل البديلة التي �أن�ش�أتها املعار�ضة يف املناطق املح ّررة للحفاظ على
احتكاره توفري اخلدمات الأ�سا�سية.
ب�شكل وح�شي ال�سكان يف املناطق
عزّز �صعود تنظيم الدولة الإ�سالمية – الذي قمع ٍ
الواقعة حتت �سيطرته – باعتباره الكيان الآخر الوحيد القادر على توفري قد ٍر من
الإدارة العامة� ،سرد ّي َة النظام ال�سوري القائلة ب�أنه هو اخليار الواقعي الوحيد املُتاح
�أمام ال�سوريني للح�صول على اخلدمات الأ�سا�سية.

ماميكن للقوى الدولية فعله لوقف احتكار الأ�سد

النظر �أبعد من اال�سرتاتيجية الع�سكرية .ينبغي على الدول الغربية والإقليمية الداعمة
للمعار�ضة – وال�سيما تركيا واململكة العربية ال�سعودية وقطر – �أن تقوم ب�أكرث من جم ّرد تقدمي
امل�ساعدات الع�سكرية �إىل ف�صائل املعار�ضة ،و�أن تدعم �أي�ض ًا عملية �إعادة هيكلة الف�صائل
موحد ًا ومتما�سك ًا �أكرث من �ش�أنه اال�ضطالع
املتم ّردة امل�سلحة واملعار�ضة ال�سيا�سية لتُ�ش ِّكل كيان ًا ّ
ب�أدوار جديدة يف �سورية.
متكني �سلطة بديلة .يف املناطق اخلا�ضعة ع�سكر ّي ًا �إىل �سيطرة املعار�ضة املعتدلة ،ينبغي
ت�شجيع جمموعات املعار�ضة على �أداء مها ّم الدولة ال�سورية ،كما ينبغي دعمها يف هذا
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املجهود.
حماية م�ؤ�س�سات الدولة .ينبغي منع النظام من تدمري هذه امل�ؤ�س�سات – ومن تدمري قدرة
املعار�ضة على �إدارتها – بعد ان�سحاب قواته الع�سكرية من هذه املناطق .لتحقيق ذلك ،يتعينّ
على الواليات املتحدة وحلفائها توفري احلماية اجلوية من هجمات النظام بعد ان�سحاب القوات
التابعة للأ�سد.

مقدمة
يف �أواخر  ،2011تك ّهن قادة عامليون وحمللون �إقليميون بثق ٍة �أن نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد
�سيتداعى وي�سقط يف غ�ضون �أ�سابيع 1.لكنه كان حتى �أوا�سط العام  2015اليزال يقاتل ،على
الرغم من �أنه َف َق َد ال�سيطرة على �أكرث من ن�صف �أرا�ضي �سورية ويجهد الآن لإبقاء قب�ضته على
املناطق املتبقية.
من الوا�ضح �أن امل�ساعدة الع�سكرية واالقت�صادية من �إيران ورو�سيا كانت عام ًال حا�سم ًا يف
م�ساعدة النظام على الت�ش ّبث بال�سلطة .لكن ثمة عامل رئي�س
ّ
�آخر ُي ِّ
ف�سر قدرة النظام على البقاء ،وهو
ف�سر قدرة النظام على البقاء ،هو قدرته على االدعاء ثمة عامل رئي�س ُي ِّ
ب�أن الدولة ال�سورية ،يف ظل الأ�سد ،بقيت ُمز ِّود ًا الغنى عنه قدرته على ا ّالدعاء ب�أن الدولة ال�سورية ،يف ظل
للخدمات العامة ،حتى لل�سوريني الذين يقطنون مناطق خارج الأ�سد ،بقيت ُمز ِّود ًا الغنى عنه للخدمات العامة ،حتى
�سيطرة النظام .وقد �ساعد بروز تنظيم الدولة الإ�سالمية ،لل�سوريني الذين يقطنون مناطق خارج �سيطرة النظام.
ككيان �آخر ميتلك القدرة على توفري بع�ض اخلدمات الرئي�سة،
النظام على ت�سليط ال�ضوء على عجز املعار�ضة ال�سورية املعتدلة
عن القيام بهذا الدور ،ماعزّز زعمه ب�أن بقاءه حيوي و�ضروري للحياة اليومية لل�سوريني.
العامني  2011و ،2012جعل
مع حت ّول االنتفا�ضة ال�شعبية �إىل نزاع م�س ّلح يف الفرتة بني َ
النظام ال�سوري من �أوىل �أولوياته �إبقاء الإدارات التابعة للدولة قيد العمل .وهو بهذا جعل
ال�سوريني معتمدين على حكمه .معروف �أن املواطنني ال�سورييني كانوا يعتمدون بكثافة على
الدولة قبل اندالع االنتفا�ضة ،والعديد منهم ا�ضط ّر �إىل موا�صلة هذا االعتماد ،وحتى بدرجة
�أكرب ،خالل النزاع .وهكذا ،كانت الدولة ال�سورية ،والتزال ،املو ّفر الأكرب للوظائف يف البالد،
فيما ُتعتبرَ الإدارات الر�سمية هي املُز ِّود الرئي�س ل�سلع �أ�سا�سية مثل اخلبز ،والوقود املدعوم،
والرعاية ال�صحية ،والتعليم .ثم �أن اخلدمات الإدارية التي تديرها الدولة ،هي وحدها القادرة
على �إ�صدار الوثائق التي ت�سمح لل�سوريني بالزواج ،وت�سجيل �صكوك امللكية ،وال�سفر �إىل خارج
�سورية.
يف �سبيل �ضمان ا�ستمرار تل ّقي ال�سوريني لهذه اخلدمات التي ت�شتد احلاجة �إليها ،جرى تعزيز
�إدارات وهيئات الدولة التي كانت �أ� ً
صال وا�سعة االنت�شار ،عرب حتويلها �إىل مراكز �سلطة مدينية
ال�سكنى يف
ميكن الدفاع عنها ،حتت �سيطرة الوحدات الع�سكرية املوالية للأ�سد .وبالتايل ،باتت ُ
املناطق التي ي�سيطر عليها النظام حاج ًة و�ضرور ًة للعديد من ال�سوريني.
لكن الأهم من كل ذلك �أن اجلي�ش ال�سوري ا�ستهدف ود ّمر بال هوادة كل املحاوالت الوليدة
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التي بذلتها املعار�ضة ال�سيا�سية املعتدلة�( ،أي املجموعات التي ت�سعى �إىل قلب نظام احلكم مع
احلفاظ على متا�سك الدولة -الأمة� ،سواء كدميقراطية علمانية �أو كدولة يلعب فيها الإ�سالم
دور ًا �أكرب يف ال�سيا�سة العامة) ،لإقامة بديلها اخلا�ص القابل للحياة الذي يجب �أن يح ّل مكان
توفري النظام للوظائف الأ�سا�سية للدولة.
وهذا ماخلق مايبدو �أنه املعادلة الثنائية�« :إما نحن (�أي النظام) �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية».
ويف �سياق هكذا توازن بني ال�ش ّرين� ،أ�صبح النظام بالن�سبة �إىل العديدين اخليا َر الذي يجدون
�أنف�سهم مدفوعني �إىل دعمه.
لكن ،هل نظام الأ�سد ينقذ وي�صون حق ًا الدولة ال�سورية؟ �إن نظرة عن كثب �إىل �سلوكيات
النظام (وممار�ساته املتع ّلقة بتدمري امل�ؤ�س�سات حني يخ�سر ال�سيطرة على منطقة ،كما حدث يف
�إدلب �شمال غرب �سورية يف ني�سان�/أبريل) ،ت�شي ب�أن دعم النظام للدولة يقت�صر على هدفه
بالتم�سك بال�شرعية وال�سلطة اللتني يحتاج �إليهما ب�شدة.
امل�صلحي اخلا�ص
ّ
طاملا ا�ستمر اعتبار النظام حامي الدولة ال�سورية� ،سيبقى �أي ح ّل �سيا�سي للأزمة م�ستحي ًال.
ويف �سبيل ك�سر جدار هذا الطريق امل�سدود (وتطبيق ا�سرتاتيجية ف ّعالة لقطع دابر تنظيم الدولة
الإ�سالمية) ،يتعينّ على القوى الدولية التي تخ�شى انهيار الدولة ال�سورية �أن ت�ضع حد ًا الحتكار
النظام ال�سوري للم�ؤ�س�سات العامة ،و�أن ت�سمح للمعار�ضة املعتدلة باال�ستيالء على وظائف الدولة
يف بع�ض املناطق التي ت�سيطر عليها .مثل هذه اخلطوة ،من جانب ٍّ
كل من القوى الداعمة للنظام
ُح�سن فر�ص التعاون بني العنا�صر ال�سيا�سية وامل�س ّلحة يف املعار�ضة ،و ُت�ض ِعف
وخ�صومه� ،ست ِّ
النظام �إىل درجة �إجباره على الدخول يف ت�سويات خالل مفاو�ضات ال�سالم .كما �أنها �ستمنع
تنظيم الدولة الإ�سالمية من ملء فراغ القوة يف كل �أنحاء البالد.

حالة �صراع بقاء
الدولة ال�سورية والنظام ال�سوري هما كيانان متم ّيزان عن بع�ضهما البع�ض ،لكنهما دائ َمي
التفاعل .وحني ا�ستوىل الرئي�س ال�سابق حافظ الأ�سد على ال�سلطة يف انقالب ع�سكري العام
مرت�سخة ولديها بريوقراطية وبنى حتتية قادرة على خدمة كل
 ،1970كانت م�ؤ�س�سات الدولة ّ
البالد .وخالل العقود الثالثة من حكمه ،تغل َغ َل النظام بكثافة يف �أجهزة الدولة ،خا�صة مراتبها
العليا ،من خالل �شبكات من املح�سوبيات والقرابات العائلية والف�ساد ،و�أعاد و�سم م�ؤ�س�سات
الدولة برموز عائلة الأ�سد ،فع ّلق �صور الرئي�س يف املكاتب احلكومية و�أقام متاثيله و ُن�صبه يف
مواقع املُلكية العامة.
واحلال �أنه طيلة  40عام ًا يف ظ ّل حكم حزب البعث� ،أزال الرئي�سان حافظ الأ�سد وابنه ب�شار
احلدود بني النظام (وهو كناية عن توليفة من �شبكات عائلية غري ر�سمية ،وفئوية ،ودينية

خضور
خضر ّ

و�شبكات �أخرى ،عاملة جميعها داخل الإطار امل�ؤ�س�سي للدولة وخارجه) ،وبني الدولة ال�سورية
(وهي اجلهاز الذي ُيدير البالد ويو ّفر اخلدمات).
كانت خدمات احلكومة بالغة الأهمية ل�شطر وافر من احلياة ال�سورية .فاملكاتب الإدارية كانت
الهياكل الوحيدة التي ميكنها �إ�صدار الوثائق ال�ضرورية وال�سماح لل�سوريني بت�سجيل املواليد
اجلدد و ُملكية العقارات اجلديدة يف القيود الر�سمية ،واحل�صول على التعوي�ضات .كما كانت
اجلامعات واملدار�س وامل�شايف التابعة �إىل الدولة تقوم بوظائف الغنى عنها ملعظم املواطنني.
الت�ضخم الهائل للقطاع العام خالل حقبة ال�سبعينيات� ،أ�صبحت الدولة املُ ِّ
ّ
وظف الأول.
وغداة
وت�شري التقديرات �إىل وجود  1.4مليون �شخ�ص على الئحة الرواتب احلكومية يف العام
2
.2010
عمد النظام �إىل تكثيف جهوده لدمج نف�سه �أكرث يف م�ؤ�س�سات الدولة هذه حني بد�أت االنتفا�ضة
أح�س �أن وجوده بات يف خطر .وهكذا ربط الرئي�س ب�شار الأ�سد يف خطبه
يف �أوائل  ،2011بعد �أن � ّ
وبياناته بني م�صري النظام والبالد كك ّل ،وك ّرر على نحو منتظم �أن رحيله عن ال�سلطة �سيقود �إىل
انهيار �سورية� .أما ا�ستمراريته عرب النزاع ف�ست�سمح للدولة وم�ؤ�س�ساتها بالنجاة والبقاء ،على
الرغم من خ�سارة النظام الأرا�ضي ل�صالح املعار�ضة .وكما قال الأ�سد يف مقابلة مع «بي .بي.
3
�سي ».يف �شباط/فرباير« :الأمر اليتع ّلق ببقائي ،بل ببقاء �سورية».
فاخر النظام بجهوده للحفاظ على ا�ستمرار عمل م�ؤ�س�سات الدولة على الرغم من احلرب،
و�ش ّدد مرار ًا على �أن النظام هو الدولة .وعلى �سبيل املثال ،يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،2014أ�شاد
وزير التعليم العايل ب�إجنازات النظام اجلامعي الر�سمي الذي ا�ستقبل � 650ألف طالب وخ َّرج
�أكرث من � 50ألف طالب كل �سنة ،على الرغم من توا�صل النزاع 4.وبعد ذلك ب�شهرين ،وفيما
جمد النظام املدينة جلهودها يف
كانت مدينة حم�ص يف الغرب تعاين من نق�ص حا ّد يف الغازَّ ،
5
�ضمان ا�ستمرار عمل امل�شايف التابعة للدولة ،واملخابز ،ومعامل معاجلة املياه ومن�ش�آت �أخرى.

كيف عزّ ز النظام �أ�صوله؟

منذ ن�شوب احلرب ،عمد النظام �إىل مركزة العديد من وظائفه الإدارية ،فو ّزع اخلدمات
الأ�سا�سية على مدن املحافظات ال�سورية 6،حيث تنت�شر القوات التابعة له ،بد ًال من مواقع يف
ما�شجع جمهرة وا�سعة من النازحني املدنيني على
الريف ،كما فعل قبيل االنتفا�ضة .وهذا
ّ
االنتقال �إىل هذه املناطق (ماعزّز ال�سردية العامة للنظام ب�أن مهمته العليا لي�ست حماية نف�سه
بل �صون الدولة) .كما �أبقى النظام �أي�ض ًا ال�سكان يف الأرا�ضي اخلا�ضعة �إىل املعار�ضة معتمدين
عليه يف مراكز اخلدمات �إذا ما �أرادوا احل�صول عليها.
تقوم قوات الأمن املرتبطة بالنظام بحماية م�ؤ�س�سات الدولة بدقة .وتقع كل املكاتب الإدارية
�إىل جانب حواجز �أجهزة املخابرات الر�سمية .عالوة على ذلك ،توجد البريوقراطية احلكومية
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ومباين الإدارات الر�سمية (مبا يف ذلك مكاتب الإدارات اجلامعية ،وامل�ست�شفيات ،واملحاكم،
�صدرة للوثائق ال�شخ�صية) على مقربة من �أجهزة خمابرات النظام ،التي ت�شمل
والهيئات املُ ِ
اال�ستخبارات الع�سكرية ،و�أمن الدولة ،وا�ستخبارات �سالح اجلو ،والأمن ال�سيا�سي .وال�سوريون
الذين يق�صدون هذه املقار يجب �أن يخ�ضعوا �إىل تدقيق العني ال�ساهرة لعنا�صر الأمن التابعة
للنظام.
جرى على نحو مت�صل ع�سكرة املدن ال�سورية التي تقع فيها املكاتب الإدارية ،من خالل ن�شر
فرق اجلي�ش و�إقامة القواعد الع�سكرية .املثل ال�ساطع على ذلك هو مركز درعا يف جنوب �سورية
اخلا�ضع �إىل النظام ،حيث مت يف  2012حتويل �ستاد ريا�ضي �إىل قاعدة ع�سكرية تنطلق منها
احلوامات ل�شنّ الهجمات .وباملثل ،جرى على عجل حتويل خم ّيم يف �إدلب ا�ستخدمته منظمة
بعثية �شبايبة ( ُتدعى ر�سمي ًا «طالئع البعث») �إىل قاعدة ع�سكرية.
�إ�ضافة �إىل القوات الع�سكرية النظاميةُ ،ن ِ�ش َرت على نطاق وا�سع ميلي�شيات مت جتنيدها
حملي ًا 7.كما �س ّلح النظام ب�شكل مبا�شر �سكان ًا حمليني ّ
ونظمهم يف جلان �شعبية حملية .ويف حني
�أن حافز العديدين يتم ّثل يف الرغبة بالدفاع عن �أحيائهم �أكرث من ربط �أنف�سهم �إيديولوجي ًا �أو
�سيا�سي ًا بالنظام� ،إال �أنهم ي�ساهمون الحمالة يف اجلهود الأمنية للنظام.
يف الوقت نف�سه� ،أبقى النظام عملي ًا على ارتباط املناطق اخلا�ضعة �إىل �سيطرة املعار�ضة
مب�ؤ�س�سات الدولة .وعلى �سبيل املثال ،يتعينّ على الأ�شخا�ص الذين يقطنون �ضواحي درعا �أن
يتوجهوا �إىل مقرات مكاتب النظام يف مركز املدينة للح�صول على الأوراق الر�سمية ومرتّبات
ّ
الدولة.
كل هذا خلق اقت�صاد ًا جزئي ًا غري ر�سمي ،حيث ينقل �أ�شخا�ص مرتّبات ووثائق من النظام
�إىل مناطق ت�سيطر عليها املعار�ضة ،يف مقابل ر�شى وافرة .فك ٌّل من الو�سيط وموظف احلكومة
الذي يقوم على هذه اخلدمات يتقا�ضيان عمولة ،مبا يخرق �سيا�سة الدولة القا�ضية ب�ضرورة
ح�ضور امل�ستلم .وهذا مايو ّفر لهذين الطرفني وملجتمعاتهما ال�صغرية دخ ًال �إ�ضافي ًا ودرجة من
8
البحبوحة الن�سبية.
لقد قرر العديد من املدنيني هجر منازلهم واالنتقال �إىل مالذات �آمنة تقع حتت �سلطة
النظام .وحتى �أعداء الأ�سد لهم �أفراد من عوائلهم الذين ف ّروا من جلج النزاع �إىل مناطق تابعة
للنظام ،لهدف مزدوج :احل�صول على ٍّ
كل من الأمن واخلدمات التي جتعل من مناطق النظام
9
�أكرث رعاية للحياة من مناطق �أخرى.
والواقع �أن التمركز العايل للمدنيني يف املناطق اخلا�ضعة
التمركز العايل للمدنيني يف املناطق اخلا�ضعة �إىل
ي�صب كذلك يف خانة النظام ،لأنه ُيث ِبط همم
�إىل الأ�سدّ ،
ي�صب كذلك يف خانة النظام ،لأنه ُيث ِبط همم
الأ�سدّ ،
جت�سد يف العام 2014
املعار�ضة يف �شن الهجمات عليه .وهذا ّ
�شن الهجمات عليه.
املعار�ضة يف ّ
يف قيام املعار�ضة بق�صف حي املحطة يف درعا 10.يقع هذا

خضور
خضر ّ

احلي حتت �سيطرة النظام ،لكن الع�شرات من الذين ُق ِتلوا يف الهجوم كانوا جل�أوا �سابق ًا �إىل
هذا احلي ،ماعنى �أن الهجوم �أ ّدى عملي ًا �إىل زيادة الدعم ال�شعبي للنظام يف �أو�ساط الداعمني
ا ُ
خل َّل�ص للمعار�ضة .وهذا خلق توتر ًا بني جمموعات داخل املعار�ضة املحلية ،وجعلها (وفق ًا لنا�شط
11
معار�ض) متتنع عن �شنّ مزيد من الهجمات على مناطق يف درعا ي�سيطر عليها النظام.
�إن اعتماد ال�سوريني على الدولة يتجاوز حدود البالد .ف�إىل حني غيرّ النظام �سيا�سته يف
�أيار/مايو  ،2015كان حاملو جوازات ال�سفر ال�سورية يف لبنان املجاور وتركيا ،وحتى يف �أقطار
بعيدة يف �أوروبا �أو الواليات املتحدة ،مجُبرَ ين على اال�ستعانة ب�شبكة داخل مدن ي�سيطر عليها
النظام من �أجل احل�صول على وثائق ر�سمية .البع�ض كان يدفع  2000دوالر لتجديد جواز �سفره
كي ي�ستطيع ال�سفر 12.ولي�ست هذه ر�سوم ًا �إدارية ر�سمية �أُع ِلن عنها حديث ًا ،بل ر�شوة يتقا�سمها
موظفو الدولة املخ ّولون �إ�صدار جوازات ال�سفر الر�سمية.
البل ميكن القول �إن النظام يفر�ض دعم ًا �إجباري ًا له على العديد من ال�سوريني ،من خالل
الإم�ساك بالدولة ال�سورية كرهينة.
تو�سع النزاع مع الوقت ،ف�إن الإطباق اخلانق للنظام على عنق الدولة �سي�ستهلك
لكن ،وبعد ّ
قدرته امل�ؤ�س�سية على خدمة اجلمهور .فبد ًال من بذل ال�ضغط على النظام للتو�صل �إىل ت�سويات،
ُتفا ِقم احلرب من نزعة الف�ساد والزبائنية يف م�ؤ�س�سات احلكومة ،مايدفع النظام �إىل زيادة
تغلغله يف جهاز الإدارة املدنية و�إحكام قب�ضته على الدولة ال�سورية .وعلى �سبيل املثال ،يخلق
بيع الوثائق الر�سمية حوافز لدى املوظفني الر�سميني للبقاء على والئهم للدولة (بهدف موا�صلة
وي�شجعهم على �إ�صدار الوثائق بطريقة انتقائية (�أي فقط لأولئك القادرين
اقتنا�ص الر�شى)ّ ،
على الدفع).
لقد ق ّل�ص النزاع ميزانيات احلكومة و�أجربها على �إدخال تخفي�ضات حادة على دعم ال�سلع
اال�سرتاتيجية ،اخلبز ووقود الديزل .وهذا يعني �أنه يف امل�ستقبل املنظور ،حتى يف مناطق ي�سيطر
عليها النظام� ،ستكون هذه ال�سلع �صعبة املنال ،و�أكرث كلفة ،والي�ستطيع احل�صول عليها �سوى
�أولئك امل�ستع ّدين لر�شوة موظفي النظام يف املكاتب املنوط بها توزيعها� 13.إن ماليني العائالت
العادية التزال تعتمد على �إجراءات الدعم هذه ،التي ُتعتبرَ حجر الزاوية يف العقد االجتماعي
بني ال�سوريني وبني الدولة ،وهي (العائالت) باتت منخرطة يف املنطق الفا�سد للنظام.
دمر �أكرث على الدولة نف�سها .ففي وادي بردى،
�إن ا�ستخدام النظام للدولة ك�سالح ،له ت�أثري ُم ِّ
وا�صل احلكومة دفع رواتب املعلمني ،وتو ّفر املواد التعليمية للمجتمعات
يف �ضواحي دم�شقُ ،ت ِ
املحلية ،حتى بعد �أن �سقطت املنطقة يف �أيدي املتمردين .بيد �أن النظام ط َّبق وظائف الدولة
هذه بطريقة ا�ستن�سابيةَ ،
فط َر َد من العمل املعلمني الن�شطني يف �صفوف املعار�ضة ،واعتقل
�أي طالب عمل مع املعار�ضة حني كان يغادر وادي بردى لتقدمي امتحانات ال�شهادة الثانوية.
وبالتايل ،ا�ستخدام الدولة ك�سالح على هذا النحو ،يحرمها من املوظفني الأكفاء ،ما ُي ِلحق �ضرر ًا
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فادح ًا بالفعالية على املدى الطويل.
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حالة دير الزور

�إ�ضاف ًة �إىل نقل �أجهزة الدولة من الأرياف �إىل املناطق احل�ضرية ،نقل النظام �أي�ض ًا م�ؤ�س�سات
الدولة ال�سورية داخل املدن �إىل الأحياء التي التزال حتت �سيطرته بالكامل .يف دير الزور ،وهي
مدينة تقع يف �شرق �سورية وتقطنها ع�شائر عربية معار�ضة للأ�سد تاريخ ّي ًا ،جنح النظام يف
تعبئة ال�س ّكان للدفاع عن اجلزء الواقع حتت �سيطرته يف املدينة ،حيث انتقلت م�ؤ�س�سات الدولة
ويجري اليوم توفري اخلدمات.
ي�ضم معظم م�ؤ�س�سات الدولة ،وكانت الطبقة
قبل االنتفا�ضة ،كان حي دوار التموين املركزي ّ
ب�شكل �أ�سا�سي يف حي احلويقة .وبني حزيران/يونيو  2012ومطلع العام ،2013
الو�سطى تقيم ٍ
حني وقع هذان احل ّيان حتت �سيطرة املتم ّردين ،نقل النظام املكاتب الإدارية �إىل حي اجلورة
(�أنظر اخلريطة) الذي تقطنه الطبقة الو�سطى والطبقة الو�سطى الدنيا .وتغيرّ ت الرتكيبة
ال�سكانية (الدميوغرافيا) �أي�ض ًا مع تد ّفق العديد من �س ّكان احلويقة ال�سابقني و�س ّكان الأحياء
الغنية يف املدن املجاورة �إىل هذه املنطقة.
يف �إحدى امل ّرات ،كادت املعركة من �أجل ال�سيطرة على دير الزور �أن تدفع قوات النظام �إىل
خارج املدينة بالكامل .ويف خطوة ر�أى �أحد ال�ضباط يف اجلي�ش ال�سوري �أنها م�ؤ�شر على مدى
�أهمية احلفاظ على ح�ضور �إداري يف �شرق �سورية بالن�سبة �إىل النظام ال�سوري� ،أر�سل الأ�سد يف
حزيران/يونيو  2012قوات احلر�س اجلمهوري النخبوية التي يقع مق ّرها يف دم�شق ،للم�ساعدة
يف الدفاع عن املواقع اخلا�ضعة �إىل �سيطرة النظام يف دير الزور – يف حني ظنّ العديد من
15
املراقبني �أن النظام م�ستع ٌّد للتخ ّلي عن املنطقة بالكامل.
بعد ا�شتباكات عنيفة مع املعار�ضة يف �أواخر العام � ،2012أن�ش�أ النظام �أجهزة كاملة يف
الأحياء لتوفري اخلدمات للمدينة بر ّمتها ،وحافظ على �أمنها من خالل فروعه الأمنية واملج ّمعات
الع�سكرية الكربى .وبحلول نهاية العام  ،2013ومع ت�أمني حماية اجلورة ،تعزّز و�ضع قوات الأ�سد
جم ّدد ًا.
مل يردع التق ّدم الذي ح ّققه تنظيم ما ُي�س ّمى الدولة الإ�سالمية يف دير الزور واملناطق الريفية
النظام عن الدفاع بقوة عن هذه املناطق .ي�ش ّكل
املحيطة بها يف كانون الأول/دي�سمرب 2014
َ
حي اجلورة الذي يتمتّع بحماية كبرية مركزَ مقاومة تنظيم الدولة الإ�سالمية بالن�سبة �إىل
النظام ،ويو ّفر هذا احلي اخلدمات �إىل املواطنني على الرغم من املعارك اجلارية .وقد توافد
مئات �آالف الأ�شخا�ص �إىل هذه املناطق من �أرجاء �أخرى من املدينة ومن الأرياف ،وكذلك من
الرقة اخلا�ضعة �إىل �سيطرة تنظيم الدولة الإ�سالمية يف �شمال البالد 16.اقت�صرت ا�سرتاتيجية
مكافحة التمرد التي يتّبعها النظام على تنظيم وتدريب ع�شائر عربية �س ّنية يف دير الزور للدفاع
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عن اجلورة ومنع تنظيم الدولة الإ�سالمية من التق ّدم من الأرياف باجتاه هذا احلي.
من خالل تعبئة ال�سكان املحليني ل�صالح الدولة ،حمى النظام مركزه اال�سرتاتيجي من
الهجمات ،و�أ�شاد باجلهود التي بذلها ال�س ّكان للدفاع عن املدينة .فقد زار وزير العدل ال�سوري،
الذي يتح ّدر من دير الزور ،املدينة يف متوز/يوليو  ،2014و�أ�شاد باجلهود التي بذلها �أبناء دير
18
الزور حلماية امل�صلحة الوطنية.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ح�ضر �شيوخ ع�شائر كربى يف املنطقة ،و�شخ�صيات بارزة مثل املفتي املح ّلي
ورئي�س اجلامعة ورئي�س الفرع املح ّلي للهالل الأحمر يف دير الزور ،م�ؤمتر ًا ُع ِقد يف دم�شق يف
�آب�/أغ�سط�س  2014لإدانة تنظيم الدولة الإ�سالمية والإعالن عن التزامهم مبحاربتهّ 19.
وبغ�ض
النظر ع ّما �إذا كان ه�ؤالء الوجهاء �شخ�ص ّي ًا م�ؤ ّيدين �أو ُمعادين للنظام ،فمن م�صلحتهم �إحلاق
الهزمية بتنظيم الدولة الإ�سالمية ودعم املدينة وخدمات الدولة التي يعتمدون عليها .وهم يرون
�أن هذا هو البديل الوحيد عن تنظيم الدولة الإ�سالمية – الذي يعرف النا�س ج ّيد ًا ممار�ساته
الوح�شية الفظيعة لقمع ال�س ّكان اخلا�ضعني �إىل �سيطرته ،ويخ�شونها على نطاق وا�سع ،حتى
�أولئك الذين ي�شاركون يف احلرب منذ �أربع �سنوات.

منع البدائل
ما ُي�س ّمى على نطاق وا�سع باملعار�ضة ال�سورية املعتدلة ،هي يف الواقع مروحة من خمتلف
املجموعات ال�سيا�سية والع�سكرية التي تعمل مع بع�ضها البع�ض بدرجات متفاوتة من اال�ستقاللية
والتعاون والعداوة .وت ّدعي جمموعات كثرية منها �أنها مرتبطة باجلي�ش ال�سوري احلر ،علم ًا �أن
�أكرث مايمُ ِّيز املعار�ضة ال�سورية املعتدلة هو �أنها لي�ست النظام وال املتط ّرفني دين ّي ًا امل�ص ّممني على
�شنّ حرب جهاد عاملية.
حتى يف �ضوء التعريف املُب َهم للمعار�ضة ال�سورية املعتدلة ،وطبيعتها املتف ّككة ،ونقاط ال�ضعف
املرتبطة بها ،فهي تطرح التهديد الأكرب حلكم الأ�سد ،ماقد
ي�ساعد على �شرح ال�سبب يف قرار النظام توجيه حمالته �أ ّدى ال�ضغط الكبري الذي ميار�سه النظام على املعار�ضة
الع�سكرية الأ�شد عنف ًا �إىل هذه املنطقة حتديد ًا .وقد �أ ّدى املعتدلة دور ًا بارز ًا يف �إبقائها منق�سمة وغري قادرة
موحدة للإدارة املحل ّية ،وال على
ال�ضغط الكبري الذي ميار�سه النظام على املعار�ضة املعتدلة ال على و�ضع مقاربة ّ
دور ًا بارز ًا يف �إبقائها منق�سمة وغري قادرة ال على و�ضع توفري اخلدمات يف كل مناطق البالد الواقعة حتت
مقاربة ّ
موحدة للإدارة املحل ّية ،وال على توفري اخلدمات يف �سيطرتها.
كل مناطق البالد الواقعة حتت �سيطرتها.
�إىل جانب املعار�ضة املعتدلة ،ح ّققت جمموعتان يف �سورية درجات خمتلفة من اال�ستقاللية
اجلزئية :الأكراد – بقيادة حزب االحتاد الدميقراطي يف �سورية وفروع حزب الع ّمال الكرد�ستاين
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الرتكي – وتنظيم الدولة الإ�سالمية .ظهرت هاتان املجموعتان على �أنهما �أقوى و�أكرث تنظيم ًا
يف املناطق الواقعة حتت �سيطرتهما من املجموعات املتم ّردة الأكرث اعتد ً
اال ،وح ّققتا بالتايل
بع�ض النجاح يف بناء نظم حوكمة وخدمات موازية.
مع ذلك ،يرتكز الأكراد وتنظيم الدولة الإ�سالمية �إىل �أُ ُ�س�س ّ
ه�شة� :إذ اليزال ال�س ّكان
اخلا�ضعون �إىل �سيطرتهم يعتمدون على الكثري من اخلدمات التي تو ّفرها الدولة.

تدمري جتربة حلب

قبل االنتفا�ضة ،كانت الأحياء الأكرث ثرا ًء يف حلب – التي كانت والتزال �أكرب مدينة �سورية
من حيث عدد ال�س ّكان  -هي تلك الواقعة غرب املدينة .وفيما حت ّولت االحتجاجات �إىل �صراع
م�س ّلح وبد�أ املقاتلون املتم ّردون باالقرتاب من حلب ،غادر املدينة الكثري من �س ّكانها الأثرياء.
ومع نهاية العام  ،2012كانت قوات املعار�ضة قد �أحكمت �سيطرتها على �شرق حلب؛ وبف�ضل
دعم املنظمات غري احلكومية واجلهات املانحة الأجنبية ،ازدهرت هذه املنطقة �إىل حدٍّ كبري
بحيث �أ�صبح احللب ّيون املقيمون يف اجلزء الواقع حتت �سيطرة النظام يزورونها ل�شراء املواد
الغذائية و�سائر اللوازم.
ب َنت املعار�ضة هياكل حوكمة �أ ّولية ،و� ّأ�س�ست جمل�س حمافظة حلب وجمل�س مدينة حلب اللذين
ب�شكل ف ّعال يف توفري املياه والكهرباء وخدمة �إزالة القمامة ،فيما ّ
نظمت املجموعات املحلية
جنحا ٍ
م�ؤ�س�سات جديدة لتقدمي امل�ساعدات وت�أمني املواد الغذائية واللوازم الطبية ،وتنفيذ م�شاريع
�إعادة �إعمار �أ�سا�سية 20.وعلى الرغم من اال�شتباكات املتوا�صلة بني النظام واملتم ّردين� ،أ�صبح
ُي َ
نظر �إىل املنطقة ال�شرقية الواقعة حتت �سيطرة املعار�ضة على �أنها مرغوبة و�آمنة للعي�ش ،بحيث
بد�أ النا�س يف املناطق املحيطة بالتوافد �إليها .كان من الأقوال ال�شائعة �آنذاك عند املقارنة بني
غرب حلب و�شرقها� ،أن يف ال�شرق «ثمة حياة» .ومع مطلع العام  ،2013كان عدد ال�سكان يف
21
�شرق حلب قد بلغ املليون ون�صف املليون.
لكن حملة الق�صف التي �ش ّنها النظام الحق ًا و�ضعت ح ّد ًا لهذه التطورات .ففي الن�صف الثاين
من العام  ،2013بد�أ النظام ال�سوري ب�إلقاء «براميل املوت» – وهي عبارة عن براميل نفط
حم�ش ّوة مبتفجرات و�شظايا معدنية ُتلقى من املروح ّيات – على �شرق حلب .من ال�صعب معرفة
ماذا كانت هذه الهجمات ت�ستهدف حتديد ًا ،املدنيني �أم البنى التحتية �أم املواقع الع�سكرية،
ب�سبب انعدام دقة الق�صف بالرباميل املتفجرة وحمدودية املعلومات املتو ّفرة يف �سياق احلرب.
مع ذلك ،جتاوزت التداعيات احل�صيلة املبا�شرة للقتلى والدمار� :إذ ق ّو�ضت الهجمات
انطباع بعي�ش حياة طبيعية يف �شرق حلب ،وهرب حواىل � 600ألف �شخ�ص من
جهود �إر�ساء
ٍ
مناطق املدينة الواقعة حتت �سيطرة املعار�ضة يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر 22.و�سارعت املنظمات
غري احلكومية واجلهات املانحة الأجنبية �إىل وقف امل�شاريع التنموية وم�شاريع �إعادة الإعمار
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خوف ًا من تعري�ض فريق عملهم �إىل الأذى 23،وت�س ّببت حملة الق�صف �أي�ض ًا مبغادرة العديد من
24
البريوقراطيني املاهرين الذين ّ
توظفوا يف جمل�س املحافظة وجمل�س املدينة حدي َثي املن�ش�أ.
يف موازاة ذلك� ،أغلق النظام املعرب الذي ي�صل بني غرب املدينة و�شرقها .ومنذ ذلك احلني،
�أ�صبح الذهاب من جانب �إىل �آخر يف حلب يتط ّلب مغادرة املدينة لاللتفاف حول جزءٍ منها،
وا�ستالم الطريق امل�ؤ ّدية �إىل حماة ،والدخول جم ّدد ًا �إىل حلب من مدخل �آخر ،مرور ًا ب�أكرث من
25
 40حاجز ًا �أمني ًا تابع ًا للنظام واملعار�ضة.
وبالتايل� ،أُعي َقت الإدارات املحلية التي �أن�ش�أتها املعار�ضة ،ود ُِّمرت قدرتها على توفري اخلدمات
وتلبية احلاجات اليومية لل�سكان .وقطع الق�صف بالرباميل املتفجرة الطرق التي ا�ستطاع من
خاللها ال�سوريون يف حلب احل�صول على اخلدمات العامة من �سلطة �سيا�سية بديلة كانت قادرة
�أي�ض ًا على ت�سهيل عملية �إعادة الإعمار خارج مظ ّلة النظام 26.التداعيات املرتتّبة على �شرق
حلب وا�ضحة مبا فيه الكفاية اليوم :يقول الأ�شخا�ص الذين اليزالون يف املدينة �إن القمامة
مك ّد�سة يف ال�شوارع ورائحة املوت متلأ اجلو .ويوا�صل املتم ّردون العمل يف املنطقة ،لكن تكتيكات
ب�شكل ف ّعال مناطق حلب غري اخلا�ضعة �إىل �سيطرته من �أن ُت�ش ِّكل بدي ًال قاب ًال
النظام منعت ٍ
لال�ستمرار ل�سلطة النظام.

ح�صار الغوطة ال�شرقية

ح ّققت دوما ،وهي مدين ٌة �أخرى خا�ضعة �إىل �سيطرة املتم ّردين ،جناح ًا م�ؤ ّقت ًا يف توفري بديل
�إداري ُيعت ّد به .تقع هذه املدينة على بعد  10كيلومرتات من دم�شق يف منطقة الغوطة ال�شرقية
املتفجرة كما يف حلب ،حا�صرت
التي ُت�ش ِّكل �ضواحي العا�صمة .وبد ًال من االعتماد على الرباميل ّ
قوات النظام ال�سوري دوما يف خريف العام  ،2013وقطعت الطرق امل�ؤدية �إليها ،و�ش ّنت هجمات
من �أطراف املدينة ،فار�ض ًة ح�صار ًا ف ّعا ًال على املنطقة.
وقت �سابق من العام � ،2013أن�ش�أ وجهاء دوما ّ
وموظفو اخلدمة املدنية الذين ان�ش ّقوا عن
يف ٍ
ب�شكل م�ستقل عن النظام ،مبا
النظام ،جمل�س ًا حمل ّي ًا ف ّعا ًال �إىل حدٍّ ما لتوفري بع�ض اخلدمات ٍ
يف ذلك تنظيف ال�شوارع ،وتنظيم العقود العقارية ،و�إ�صدار �شهادات امليالد والوفاة .مع �أن
�إدارة املجل�س غالب ًا ما ا�ستخدمت جم ًال ورموز ًا �إ�سالمية� ،إال �أنها كانت معتدلة و�أفاد ال�سكان
املحليون من خدماتها على نطاق وا�سع� 27.أ�صبحت هذه ال�ضاحية مركز ًا �إداري ًا للغوطة ال�شرقية
اخلا�ضعة �إىل �سيطرة املعار�ضة .وكان هذا ممكن ًا �إىل حدٍّ كبري لأن دوما كانت عا�صمة ريف
دم�شق ،الأمر الذي ز ّودها باملرافق ومبوظ ّفي اخلدمة املدنية املحليني الالزمني لأداء املهام
ب�شكل م�ستقل عن دم�شق.
ٍ
واق ُع �أن دوما المتلك حدود ًا مفتوحة مع �أي دولة جماورة ،دفعها �إىل �إن�شاء �إدارة عاملة .وهذا
يعني �أن املجموعات املحلية يف هذه املنطقة كانت م�ضطرة �إىل التفاو�ض واالعتماد على بع�ضها
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البع�ض لتحقيق �أي تق ّدم .على النقي�ض من ذلك ،يف املناطق اخلا�ضعة �إىل �سيطرة املعار�ضة يف
�شمال �سورية على طول احلدود الرتكية ،ميكن ل�شخ�صيات املعار�ضة بب�ساطة العبور �إىل تركيا
والبحث عن الدعم املايل الالزم لتحقيق م�شاريعهم ب�شكل م�ستقل ،ماي�سفر عن بيئة فو�ضوية
�أكرث بكثري.
لكن ح�صار دوما ا�ستنزف تدريج ّي ًا قدرة املدينة على تطوير ذاتها كمركز مزدهر ي�ستطيع
املدنيون �أن يعي�شوا فيه ،من دون احل�صول على بع�ض اخلدمات التي يو ّفرها النظام .لكن
الأ�شخا�ص الآتني من مناطق �أخرى مل ي�ستطيعوا دخول دوما ،ومل يتم ّكن �س ّكان دوما من بلوغ
28
دم�شق لتقا�ضي رواتبهم واحل�صول على الوثائق الر�سمية.
على الرغم من ذلك ،بقيت دوما قاعدة ا�سمية للعمليات ملقاتلي املعار�ضة وللخدمات املدنية.
واحلال �أن جمل�س اخلدمات املحلية يعمل منذ �أوائل العام  ،2013يف حني �أن جمل�س ًا ع�سكري ًا
بقيادة جي�ش الإ�سالم ،وهو الف�صيل الثوري الأقوى يف �شرق الغوطة ،يدير ال�ش�ؤون الأمنية.
لكن دوما حمدودة يف قدراتها الع�سكرية والإدارية .فاملوظفون احلكوميون ال�سابقون ي�ضطلعون
ببع�ض اخلدمات العامة التي كانت تق ّدمها احلكومة� ،إال �أن هذه اخلدمات التتع ّدى كونها َمهام
29
�صغرية.
�ستهدف من احل�صار الذي يفر�ضه النظام ومن حمالت الق�صف الع�شوائي ،هو
�إن الت�أثري املُ َ
الهم الأول
َجع ُل البقاء على قيد احلياة – �أي بب�ساطة تفادي املوت والعثور على الطعام وامللج�أ َّ -
عامني على احل�صار ،يكاد يكون التع ّرف على دوما غري ممكن .لقد حافظ
ل�سكان دوما .فبعد َ
جي�ش الإ�سالم والف�صائل الثورية احلليفة على �سيطرة مادية على معظم املنطقة ،لكن ب�سبب
احل�صار مل ي�ستطيعوا ت�أمني الكهرباء ،واخلبز ،والأدوية ،والتعليم ،وو�سائل التوا�صل� ،أو حتى
الوقود للتدفئة يف ال�شتاء .هذا الأمر ق ّو�ض ب�شكل حا ّد دعم ال�سكان املدنيني املحليني للمعار�ضة
30
امل�سلحة ،حتى و�إن كان ح�صار النظام هو الذي ق�ضى على �إمكانية الو�صول �إىل اخلدمات.
�إذن ،ب�إجبار �سكان دوما على الرتكيز على البقاء 31،جعل النظام الوظائف الأكرث بريوقراطية
للدولة البديلة ،مثل الوثائق العقارية و�شهادات الزواج ،غري مفيدة.
وكانت النتيجة يف دوما مماثلة للنتيجة يف �شرق حلب – �إذ مل يكن ممكن ًا �إقامة بديل عملي
عن الدولة ال�سورية.

اال�ستقاللية امل�ضبوطة يف املناطق الكردية

يعود جزء من قوة النظام يف احلفاظ على وظائف الدولة� ،إىل املقاربة املرنة التي يعتمدها
�إزاء خ�صومه .ففي حني جهد النظام للق�ضاء على جهود املعار�ضة املعتدلة لتوفري اخلدمات،
اكتفى باحلفاظ على موطئ قدم ع�سكري و�إداري ا�سرتاتيجي فقط ،يف املعاقل الكردية يف
�شمال �شرق �سورية .هذا الأمر �أطلق يد قوات الأ�سد الع�سكرية لترُ ِّكز على مقاتلة املعار�ضة ،كما
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�أتاح للنظام موا�صلة توفري الوثائق الر�سمية وغري ذلك من اخلدمات الإداريةُ ،مذ ِّكر ًا ال�سكان
ب�أنه اليزال ُي�ش ِّكل تواجد ًا م�ؤ ّثر ًا يعتمدون عليه.
لطاملا تع ّر�ض �أكراد �سورية �إىل التهمي�ش من النظام ال�سوري .فمئات الآالف منهم ُج ِّردوا من
جن�سيتهم ،والنظام قمع بعنف انتفا�ض ًة كردي ًة يف العام  .2004لكن عملي ًة بطيئ ًة لالعرتاف
باحلقوق الثقافية ،كانت بد�أت يف العام  ،2010جرى ت�سري ُعها مع اندالع الأزمة ال�سورية يف
العام التايل ،برجوع النظام عن �سيا�سة اجلن�سية التي كان انتهجها32 .وفيما توا�صلت احلرب،
اتّخذ النظام مزيد ًا من اخلطوات الت�صاحلية جتاه الأكراد.
يف متوز/يوليو � ،2012سحب النظام معظم قواته من املناطق امل�أهولة بالأكراد ،فيما �أبقى
على عدد من القواعد الأمنية والع�سكرية واملكاتب الإدارية .ومنذ هذا االن�سحاب� ،أن�ش�أ حزب
االحتاد الدميقراطي ،وهو احلزب الكردي الرئي�س يف �سورية ،وحدات حكم ذاتي �سيا�سية
م�ستقلة يف املناطق ذات الغالبية الكردية يف �شمال البالد .لقد جنح حزب االحتاد الدميقراطي
من دون �شك يف �أن ي�صبح القوة الع�سكرية والأمنية املُهيمِ نة يف �شمال منطقة اجلزيرة قرب
احلدود العراقية ،كما يف املدينتَني الكرديتَني املجاورتَني حللب الكربى ،عفرين وكوباين .كذلك،
جنح احلزب يف �أن ي�صبح مز ِّود احلاجات الأ�سا�سية – وهو يدعم املحا�صيل للمزارعني ويو ّفر
املياه والكهرباء.
ُت َع ّد منطقة اجلزيرة معقل حزب االحتاد الدميقراطي ،يف حني �أن بع�ض املناطق تبقى
حتت �سيطرة محُ َكمة من النظام .فعا�صمة حمافظة احل�سكة يف �أق�صى �شرق البالد مي�سك
بها النظام ب�شكل تام .ومع �أن ال�شرطة اختفت من �شوارع ثاين �أكرب مدينة ،القام�شلي ،عند
تواجد لها يف جم ّمع
ان�سحاب النظام� ،إال �أن القوات الأمنية التابعة لهذا الأخري �أبقت على
ٍ
ت�ضم �أي�ض ًا امل�ست�شفى الرئي�س للمدينة والبلدات والقرى
ع�سكري حملي 33.وهذه املنطقة الأمنية ّ
املجاورة.
اليزال النظام ي�صدر الأوراق املهمة ،مثل جوازات ال�سفر وال�شهادات املدر�سية ،يف منطقة
اجلزيرة .كما �أنه يدير الرحالت من مطار القام�شلي الذي اليزال يعمل (وي�سيطر عليه النظام).
هذه االزدواجية يف احلكم ُتذ ِّكر ال�سكان املحليني ب�أنه �صحيح �أن حزب االحتاد الدميقراطي
ببع�ض من مهام الدولة الأكرث �ضرورية ،والتي من
يحكم املنطقة� ،إال �أنه عاجز على اال�ضطالع ٍ
�ش�أنها �أن متنح التجربة الكردية يف احلكم �شبه الذاتي �شرعي ًة دائمة.
يعك�س املزيج الغريب من التواجد الع�سكري ال�ضئيل للنظام وتوا�صل توفري اخلدمات الإدارية،
جمود ًا بني حزب االحتاد الدميقراطي والنظام .ف�صحيح �أنه من م�صلحة احلزب على الأرجح
التخ ّل�ص من القوات الأمنية وتوفري اخلدمات كافة بنف�سه� ،إال �أن من �ش�أن معرك ٍة لإزاحة النظام
�أن ت�ش ّل م�ؤ�س�سات الدولة .هذه الوظائف البريوقراطية والإدارية للدولة �ضرورية لل�سكان الأكراد
يف املنطقة ،الذين يعتمد حزب االحتاد الدميقراطي على دعمهمُ .ي�شار �إىل �أن نظام الأ�سد،
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الذي يدرك هذا الواقع على الأرجح� ،سمح لهذا التدبري ب�أن ي�ستمر .لكن اليبدو �أن ذلك ي�ؤ ّثر
على ال�سكان املحليني؛ �إذ ت�سري نكتة يف القام�شلي ب�أن النظام قد ين�سحب غد ًا من القرداحة
(وهي م�سقط ر�أ�س الأ�سد ،و ُت َع ّد �صلب الدعم ال�شعبي للنظام) ،ولكن حتى لو فعل ذلك فلن
ين�سحب من القام�شلي.

تنظيم الدولة الإ�سالمية :ال�سعي وراء بديل بغي�ض

ُن�شئ �إدارتها امل�ستقلة ،وهي تنظيم الدولة الإ�سالمية.
ثمة جمموعة واحدة تركها النظام ن�سبي ًا لت ِ
فتم ُّدد هذا الأخري �أفاد النظام من خالل تقوي�ض جمموعات
متدد تنظيم الدولة الإ�سالمية النظا َم من خالل
�أفاد ُّ
املعار�ضة الأخرى ،ويف الوقت نف�سه ،عزّز الفكرة القائلة ب�أن
تقوي�ض جمموعات املعار�ضة الأخرى ،ويف الوقت
النظام هو وحده القادر على �إنقاذ �سورية وال�سوريني من هذا
نف�سه ،عزّ ز الفكرة القائلة ب�أن النظام هو وحده القادر
املتع�صب.
البديل
ّ
املتع�صب.
على �إنقاذ �سورية وال�سوريني من هذا البديل
ّ
برز تنظيم الدولة الإ�سالمية على ال�ساحة الدولية يف العام
 ،2013وتدريجي ًا ح ّقق مكا�سب على الأر�ض – كان معظمها
على ح�ساب جمموعات املعار�ضة الأخرى – من دون �أن يواجه مقاومة من النظام .حتى عملية
اال�ستيالء املذهلة للتنظيم على الرقة ،وهي عا�صمة حمافظ ٍة ومعقل للمعار�ضة ،يف العام 2014
مل تحُ ِّفز النظام على القيام بر ّد ع�سكري .ومالبث تنظيم الدولة الإ�سالمية �أن ا�ستوىل على
املدينة من املعار�ضة امل�سلحة ،ور ّوج للرقة على �أنها رمز لنفوذه وبرهان على م�شروعه لإقامة
دولة اخلالفة .وهذا �أ ّكد خماوف العديد من ال�سوريني من �أن التنظيم كان ينوي �إقامة دولة
بن�سخة ا�ستبدادية خا�صة به.
املتفجرة وعمليات احل�صار التي �أهلكت
وقد �سارع هذا التنظيم ،الذي مل ُت ِعقْه الرباميل
ّ
منظمات �شعبية يف حلب والغوطة ال�شرقية� ،إىل تنفيذ وعوده بتوفري البديل الإداري .ورمبا
الأهم بالن�سبة �إىل ال�سكان املحليني قبل ذلك كان �إقامة نظام املحاكم وفر�ض القوانني .وعلى
�سبيل املثال ،بد�أت «�شرطة احل�سبة» مبراقبة القيود على الأ�سعار بهدف �إبقاء كلفة كل �شيء،
من املواد الغذائية �إىل العمليات الطبية� ،ضمن م�ستويات �أ�سعار معقولة .وهكذا ،خلقت اجلماعة
ح�س ًا حقيقي ًا لدى ال�سكان بوجود �سلطة حكومية .يف �أواخر � ،2014أُط ِلق على الرقة ا�سم عا�صمة
ّ
الدولة الإ�سالمية ،وهو نعت مل تطلقه املعار�ضة املعتدلة البتة على �أي من املدن التي ت�سيطر
عليها ،ناهيك عن �أنها مل تكن قادرة على خلق احل�س نف�سه لدى ال�سكان حيال وجود معقل
ع�سكري و�إداري.
بيد �أن بديل تنظيم الدولة الإ�سالمية هذا املتم ّثل يف العا�صمة (الرقة) كان �أي�ض ًا املكان الذي
�شهد الإعدامات العلنية وتعليق الأج�ساد يف ال�شوارع .ومثل هذه الوح�شية التي ال ُتقا َرع �ص ّبت يف
خانة النظام ،من خالل ت�سليطها ال�ضوء على مايعنيه البديل عن نظام الأ�سد ٍّ
لكل من ال�سوريني

خضور
خضر ّ

والأ�سرة الدولية.
يف حني �أنه لي�س ثمة دليل حم ّدد على �أن لدى النظام خطة مدرو�سة بدقة منذ �أمد لتمكني
التو�سع� ،إال �أن العديد من الأحداث ت�شي ب�أن الأ�سد �أفاد على الأقل
تنظيم الدولة الإ�سالمية من ُّ
خ�ضع الرقة البتة �إىل الوترية نف�سها من
من الفر�صة التي خلقها هذا الأخري .فالنظام مل ُي ِ
الغارات اجلوية التي حمقت املناطق التي ي�سيطر عليها املتمردون .ومع �أن هذه املدينة كانت
و�س َرت �شبهات دوم ًا ب�أن
�أو ًال يف �أيدي جماعات �أخرى� ،إال �أنه كان هناك دوم ًا وجود �إ�سالميَ ،
ي�شجع هذا الوجود لتقوي�ض املعار�ضة ال�سيا�سية املعتدلة .وهذا رمبا كان وا�ضح ًا ب�شكل
النظام ّ
�ساطع يف املراحل الأوىل لالنتفا�ضة ،حني �أفرج النظام عن ع�شرات املقاتلني الإ�سالميني من
ال�سجون ،الذين �سرعان ما ان�ض ّموا �إىل املعار�ضة امل�سلحة الأكرث تطرف ًا و�أ�صبحوا قادة بع�ض
34
ف�صائلها.
عالوة على ذلكُ ،تظهِ ر �أحداث الرقة �أهمية املراكز الإدارية يف ا�سرتاتيجية النظام القا�ضية
بالتم�سك مب�ؤ�س�سات الدولة .فبعد خ�سارته ال�سيطرة على املدينة يف ربيع العام  ،2013ان�سحب
النظام يف �صيف العام  2014من قاعدة الطبقة اجلوية املجاورة ،ومن مركز قيادة الفرقة
ال�سابعة ع�شرة .ومع �أن الطبقة كانت قاعدة مهمة تنطلق منها الغارات اجلوية يف �شرق �سورية،
�إال �أنه عمد مبا�شرة بعد خ�سارته لهذه العا�صمة الإقليمية وعدم قدرته على فر�ض نفوذه الإداري
يف املحافظة� ،إىل �سحب قواته من من�ش�آت هذه القاعدة.
يف املقابل ،كان النظام �صامد ًا ويقاتل ب�شدة للحفاظ على قاعدة دير الزور اجلوية منذ العام
 ،2011حتى بعد �أن ح ّقق تنظيم الدولة الإ�سالمية ال�سيطرة على كل الأرا�ضي املحيطة باملدينة
يف العام  .2014وحتى �شباط/فرباير  ،2015م ّكنت ال�سيطرة على و�سط املدينة النظام من
احلفاظ على هيمنته الإدارية ،وهو وا�صل دفع الرواتب ّ
ملوظفي الدولة يف املناطق التي ي�سيطر
عليها تنظيم الدولة الإ�سالمية .لكن منذ ذلك احلني ،منع ح�صار تنظيم الدولة الإ�سالمية لدير
الزور ّ
موظفي الدولة خارج املدينة من الو�صول �إىل املناطق التي ي�سيطر عليها النظام لتقا�ضي
رواتبهم.
يف الرقة ،رمبا ت�سمح قوات الأ�سد للتحالف الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة �ضد تنظيم
الدولة الإ�سالمية بالقيام بعمل النظام .فبالطريقة نف�سها التي �أ�ضعفت فيها حمالت الق�صف
التي قام بها النظام فعالية حكم املتمردين ،فر�ضت غارات التحالف الدويل �ضغوط ًا ع�سكرية
واقت�صادية على تنظيم الدولة الإ�سالمية ،وق ّيدت قدرته على ممار�سة احلكم .وقد �أع ّد النظام
نف�سه للتح ّرك ،لي�س فقط ع�سكري ًا بل �أي�ض ًا �إداري ًا ،يف حال �أ�صاب الوهن تنظيم الدولة
كاف .والواقع �أن ثمة دالئل على الأر�ض لوجود مثل هذا الوهن .فقبل نهاية
الإ�سالمية ب�شكل ٍ
العام � ،2013أقامت قوات الدفاع الوطني �شبه الع�سكرية التابعة للنظام جمموعة خارج الرقة
يف �أثريا ،وهي مدينة �صغرية تقع على الطريق امل�ؤ ّدية �إىل حم�ص ،رمبا انتظار ًا ل�شنّ هجوم على
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الرقة يف حال �سنحت الفر�صة لذلك .وبالتوازي مع ذلك� ،أقام النظام نوع ًا من الإدارة امل�ؤ ّقتة
التي ت�ست�ضيف معظم ال�شيوخ الق َبليني البارزين يف العا�صمة .وهذه التح�ضريات ت�شي مبدى
الأهمية التي يع ّلقها النظام ،لي�س فقط على توكيد �سيطرته الع�سكرية ،يف حال هُ ِزم تنظيم
35
الدولة الإ�سالمية يف الرقة ،بل �أي�ض ًا على �إعادة �أهميته الإدارية.

نظام الأ�سد يت�ش ّبث بال�سلطة
الدولة ال�سورية هي �أعظم موارد النظام� .إذ �أن احتكاره ال�سيطرة على م�ؤ�س�سات الدولة منحه
الفر�صة للزعم ب�أنه الكيان الوحيد الذي يخدم املواطنني ال�سوريني ،و�أي�ض ًا حلرمان املعار�ضة
املعتدلة من �إ�سباغ ال�شرعية على نف�سها .وعلى الرغم من �أربع �سنوات من احلرب ،التزال قب�ضة
النظام على الدولة تمُ ِّكنه من �إجبار ال�سوريني واملجتمع الدويل على ح ّد �سواء ،على التعاطي
معه على �أنه ال�سلطة ال�سيا�سية ال�شرعية يف البالد ،وعلى تق ُّبل فـكرة �أن نظـام الأ�سد هو بالفعل
الدولة ال�سورية .بكلمات �أخرى� ،أ ّدى وجود اخلدمات التي تو ّفرها الدولة فقط يف املناطق التي
ي�سيطر عليها النظام� ،إىل تعزيز اعتقاد ال�سوريني ب�أن الدولة موجودة وح�سب حيث يوجد
النظام .ويف الوقت نف�سه ،يخ�شى املجتمع الدويل من �أن انهيار نظام الأ�سد قد ي�ستتبع تق ُّو�ض
التو�سع.
الدولة بر ّمتها ،البل حتى ماهو �أ�سو�أ :متكني تنظيم الدولة الإ�سالمية من ُّ
يف هذه الأثناء ،تبدو املعار�ضة ال�سيا�سية ال�سورية اليوم
جمرد خليط
جم ّرد خليط مف ّكك ،ويتواجد معظمها خارج البالد ،من دون
تبدو املعار�ضة ال�سيا�سية ال�سورية اليوم ّ
مفكّك ويتواجد معظمها خارج البالد ،من دون �أن تكون
�أن تكون لها �إىل ح ّد كبري �شرعية ما على الأر�ض داخل �سورية،
حد كبري �شرعية ما على الأر�ض داخل �سورية.
لها �إىل ّ
مبا يف ذلك حتى يف تلك احلفنة من املناطق حيث التزال
تن�شط جمموعات املعار�ضة امل�سلحة املعتدلة .وقد بات املجتمع
الدويل وال�سوريون �أنف�سهم يتحدثون باطراد وك�أن النزاع �سيكون يف نهاية املطاف خيار ًا بني
�أحد �أم َرين :بقاء نظام مقيت كالنظام ال�سوري ،يكون م�ستقبل �سورية يف ظ ّله ُم َّ
ف�ض ًال على
تنظيم الدولة الإ�سالمية ،مع �إيديولوجيته اجلهادية املتطرفة التي ترت ّبع على عر�ش خالفة ف ّعالة
يف قلب ال�شرق الأو�سط.
بيد �أن هذه وجهة نظر م�ش ّوهة للو�ضع .فنظام الأ�سد لن ُين ِقذ الدولة ال�سورية� .إذ منذ �أن اندلع
النزاع ،وا�صل النظام حماية املن�ش�آت العامة �أو توفري اخلدمات فقط حني ي�ساعده ذلك على
احلفاظ على م�صاحله .وحاملا بد�أت املعار�ضة حت ّقق مكا�سب ،وت�ستويل على املن�ش�آت العامة،
وحتاول القيام بالدور اخلدماتي نف�سه ،كان النظام ير ّد بق�صف هذه املن�ش�آت نف�سها التي جهد
للغاية حلمايتها.
ففي �شرق حلب ،على �سبيل املثال ،ق�صف النظام املدار�س وامل�ست�شفيات� ،إ�ضافة �إىل الهيئات

خضور
خضر ّ

التي �أقامتها املعار�ضة لإدارة املناطق التي ت�سيطر عليها وتوفري اخلدمات لل�سوريني الذين
36
يعي�شون خارج �سيطرة النظام.
وم�ؤخر ًا ،وبعد �أن ا�ستولت قوات املتمردين على حمافظة �إدلب ال�شمالية وعا�صمتها يف
ني�سان�/أبريل و�أيار/مايو  ،2015ا�ستخدم النظام الرباميل املتفجرة لتدمري امل�ست�شفى الوطني
ومبنى املحافظة ،وكذلك مكاتب الهالل الأحمر ،مانع ًا بذلك �أي كيان بديل من القدرة على
�إدارة م�ؤ�س�سات الدولة 37.وميكن �أن يربز ال�سيناريو نف�سه يف درعا ،التي ت�سيطر املعار�ضة على
�ضواحيها ،والتي اليُهيمِ ن النظام �سوى على و�سط املدينة فيها.
بهذه الطريقة ،الت�ؤ ّدي خ�سارة النظام للأرا�ضي �أمام املعار�ضة �إال �إىل تعزيز قب�ضته
االحتكارية على الدولة ،وربط ال�سكان �أكرث بحكمه ،وتقلُّ�ص قدرة م�ؤ�س�سات الدولة على القيام
باخلدمات املنوطة بها.
عالوة على ذلك ،وفيما يفتقد النظام �إىل املوارد� ،سيعمد ب�شكل ّ
مطرد �إىل ربط املداخل
�إىل خدمات الدولة مب�س�ألة الوالء للنظام ،وي�سمح فقط لأولئك املنخرطني يف �شبكات ف�ساده
�أن يفيدوا من توفري اخلدمات .وهذا �سيزيد يف نهاية املطاف من ربط املزيد من املواطنني
ال�سوريني به ،فيما هو يقذف جانب ًا ق�سم ًا كبري ًا من ال�سكان �إىل خارج الدولة �أو يرميهم �إىل
�أح�ضان تنظيم الدولة الإ�سالمية.
ثمة مثال وا�ضح على هذا املنحى برز يف �أيار/مايو  ،2015حني �أ�صدر النظام مر�سوم ًا جديد ًا
ي�سمح لل�سوريني الذين يعي�شون خارج البالد بتجديد جوازات �سفرهم يف مكاتب قن�صلية خارجية
مقابل  400دوالر لكل جواز ،ماي�ؤ ّدي �إىل تغذية اخلزينة احلكومية .ويتعينّ على ال�سوريني الذين
يريدون احل�صول على جواز �سفر جديد� ،إ�ضافة �إىل دفع ر�سوم ُمك ِلفة الي�ستطيع الكثري منهم
حت ُّمل عبئها� ،أن يتّخذوا �إجراءات بريوقراطية النهاية لها .لكن ميكن ت�سريع هذه الإجراءات
38
فقط عرب ر�شوة ّ
موظفي القن�صلية.
ً
مجُبرِا ال�سوريني على
بالإجمال ،النظام جاهز دوم ًا للتالعب باملداخل �إىل خدمات الدولة،
االمتثال �إىل حكمه �إذا ما �أرادوا تل ّقي التعليم ،وامل�ساعدة ال�صحية ،ووثائق ال�سفر� ،أو �أي من
اخلدمات الأكرث �أ�سا�سية.

�إنقاذ الدولة ال�سورية
�إذا ما �أُريد منع نظام الأ�سد من �إحكام قب�ضته �أكرث ،يتعينّ متكني كيان بديل من �إدارة الدولة
ال�سورية .ويف املناطق التي �سيطرت عليها املعار�ضة املعتدلة
ع�سكري ًا ،يجب ت�شجيع جمموعات املعار�ضة على القيام بهذه �إذا ما �أُريد منع نظام الأ�سد من �إحكام قب�ضته �أكرث،
الوظائف ودعمها يف هذا امل�سعى .ويف الوقت نف�سه ،يجب يتعينّ متكني كيان بديل من �إدارة الدولة ال�سورية.
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منع النظام من تدمري هذه امل�ؤ�س�سات ،وتعزيز قدرة املعار�ضة على �إدارتها حاملا تن�سحب القوات
الع�سكرية املوالية للأ�سد منها .هاتان اخلطوتان يجب �أن ُتن َّفذا ب�شكل متزامن.
اخلطوة الأوىل تتط ّلب �أن ينتهج داعمو املعار�ضة من الدول الغربية والإقليمية (خا�صة تركيا
وال�سعودية وقطر) ،ا�سرتاتيجي ًة تتجاوز جمرد توفري امل�ساعدة الع�سكرية لف�صائل املعار�ضة،
وتدعم عملية االنتقال و�إعادة هيكلة هذه الف�صائل واملعار�ضة ال�سيا�سية كي يتح ّول ه�ؤالء �إىل
موحد ومتّ�سق .مثل هذه املقاربة يجب �أن ت�شمل م�ساعدة املعار�ضة ال�سيا�سية على �إعادة
كيان ّ
ت�شكيل م�ؤ�س�سات الدولة يف الأرا�ضي الواقعة خارج �سيطرة النظام .وهذا قد ي�ساعد على تعزيز
روابط املعار�ضة ال�سيا�سية مع املجموعات امل�سلحة ،حيث �أن كال هذين الطرفني لهما م�صلحة
يف �إعادة توفري هذه اخلدمات وترقية �شرعيتهما يف �أعني ال�سكان املحليني.
بيد �أن كل هذا لن يتحقق �إال �إذا ات ُِّخ َذت اخلطوة الثانية ،و�إال �إذا ُم ِن َحت هذه املناطق درجة
ما من احلماية �ضد �سالح اجلو التابع للنظام القادر على م�سح هذه املناطق من وجه الب�سيطة.
لتحقيق ذلك ،يتعينّ على الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني توفري الغطاء اجلوي حلماية
املناطق الواقعة حتت �سيطرة املعار�ضة من هجمات النظام.
�إذا ماقاربنا هذه ال�سيا�سات ك ُرزم ٍة واحدة ،ف�سنجد �أنها قد ُت�س ِفر عن تن�سيق ت�شتد احلاجة
�إليه بني املعار�ضتني ال�سوريتني امل�سلحة وال�سيا�سية ،وتمُ ِّكن املعار�ضة من و�ضع ح ّد الحتكار
النظام لعملية توفري خدمات الدولة .كما �أنها ّ
تفك ُعرى النظام مع الدولة ،ماي�سمح بدعم
الأخرية وتعزيزها حتى حني ين�سحب النظام ،مانع ًة بالتايل بروز حالة فراغ قد ي�ستغ ّلها تنظيم
الدولة الإ�سالمية �أو �أي جماعات متطرفة �أخرى.
كل هذا قد ي�ساعد على توفري الظروف لتحقيق ت�سوية �سيا�سية للنزاع .فربوز بديل قابل للحياة
عن نظام الأ�سد ك ُمقدِّ ٍم للخدمات الأ�سا�سية ،من �ش�أنه �إ�ضعاف الزعم الرئي�س للنظام ب�أنه حائز
على ال�شرعية يف عيون ال�سوريني يف ٍّ
كل من املناطق التي ي�سيطر عليها وتلك الواقعة يف قب�ضة
املعار�ضة ،و�أي�ض ًا لدى املجتمع الدويل .ومن هذا املوقع التفاو�ضي ال�ضعيف� ،سيكون النظام �أكرث
ا�ستعداد ًا بكثري لتقدمي تنازالت على طاولة املفاو�ضات .وهذا مايرف�ضه حتى الآن.
يف حني �أن العديد من ال�سوريني والقوى الأجنبية املهتمة يو ّدون ر�ؤية نهاية نظام الأ�سد� ،إال �أن
ق ّلة منهم (�سواء �أكانت من داعميه �أم من معار�ضيه) تريد �أن ت�شهد انهيار الدولة ال�سورية .بيد
ما�سمِ َح للنظام مبوا�صلة �إحكام قب�ضته على م�ؤ�س�سات
�أن مثل هذا االنهيار �سيكون م�ؤ ّكد ًا �إذا ُ
الدولة.
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز حتليالت
مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي تواجه
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف ال�ش�ؤون
الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف بيجينغ
وبروك�سل ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي القرار واجلهات
املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من خالل و�ضع مقاربات
جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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