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نبذة عن امل�ؤلف
خ�ضر ّ
خ�ضور باحث غري مقيم 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 بحوث ًا م�ستق ّلة مل�ؤ�س�سة فريدري�ش-
اّ ً
م�ستقل يف رويرتز .كتب
�إيربت�-شتيفتونغ ( ،)Friedrich-Ebert-Stiftungوعمل �صحاف ّي ًا
ّ
خ�ضور و�شارك يف كتابة مقاالت لعدد من املن�شورات ،من �ضمنها م�شروع �أبحاث ومعلومات
ال�شرق الأو�سط (.)Middle East Research and Information Project



ّ
ملخ�ص
عمد نظام الأ�سد طيلة عقود �إىل ح�شد الدعم له و�سحق املعار�ضة يف املجتمع ال�سوري،
من خالل تعبئة �شبكات الو�سطاء املحليني .ومنذ العام  ،2011لعبت عالقات متباينة بني
ال�سلطات املركزية يف دم�شق ،وه�ؤالء الو�سطاء املحليني ،وخمتلف املناطق املحلية يف �سورية،
دور ًا رئي�س ًا يف اندالع االحتجاجات ومن َث َم االنزالق �إىل حم�أة النزاع امل�س ّلح .وعلى رغم
�أن حرب ال�سنوات ال�ست ح ّولت الهياكل الإدارية للدولة �إىل �أ�شالء ُمبعرثة� ،إال �أن الرئي�س
ب�شار الأ�سد وجد نف�سه مدفوع ًا �إىل احلفاظ على �شبكاته من الو�سطاء املحليني ،كما عمل
على �إحيائها �أو جتديدها يف حماولة منه للحفاظ على �سيطرته على مناطقه� ،أو ا�ستعادة
الأرا�ضي التي خ�سرها .بيد �أن ال�صراع غيرّ ال�سيا�سات املحلية يف �سورية بعمق وبطريقة
التف�سح املجال �أمام �أي �إ�صالح �أو ترميم .وبالتايل ،باتت العودة �إىل الو�ضع الذي �ساد قبل
� 2011أمر ًا م�ستحيال.
متفاو�ض عليها وقابلة للحياة� ،أن تدمج هذه التغيريات
لذا� ،سيكون ثمة حاجة يف �أي ت�سوية
ٍ
يف �صفقة جديدة ت�ستند �إىل تقا�سم ال�سلطة عرب �صيغة المركزية ُيفرت�ض �أن ُت�ش ِّكل �أ�سا�س
ا�ستعادة �سورية لعافيتها االقت�صادية ولإعادة البناء يف حقبة مابعد ال�صراع.

املحل ّيات ال�سورية يف خ�ضم النزاع
*

*

*

لطاملا اعتمد النظام ال�سوري على �شبكات الوكالء والو�سطاء املحليني لإنفاذ �سلطته،
وهو ي�سعى راهن ًا �إىل �إعادة توكيد �سطوته على كل منطقة ُمعار�ضة� ،إما ب�إغراء
النخب املحلية بالعودة �إىل ح�ضن �شبكاته� ،أو ب�سحق املناطق التي ترف�ض ذلك بالقوة
الع�سكرية.
موحدين قط يف �إطار حركة
مل تكن االنتفا�ضة ال�سورية والتمرد امل�س ّلح الذي تالها ّ
وطنية واحدة� .إذ حتددت املعار�ضة منذ البداية بالهويات املحلية وانق�سمت على
�أ�سا�سها .وقد عملت وح�شية احلرب والطبيعة الفو�ضوية للم�ساعدات اخلارجية على
موحدة.
جتذير هذه االنق�سامات املحلية ،ماق ّو�ض اجلهود خللق قيادة ّ
فيما �سعت معظم املجموعات املعار�ضة للأ�سد �إىل احللول مكان الهياكل الإدارية للنظام
يف املناطق التي �سيطرت عليها ،ر ّكزت القوات الكردية يف �سورية بد ًال من ذلك على
ر�ؤية لتقا�سم ال�سلطة على �أ�سا�س �أقل مركزية و�أكرث ا�ستناد ًا �إىل املعطيات اجلغرافية،
و�سيطرت على مناطقها من دون حماولة احللول مكان ال�سلطات املركزية.
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�صفقة جديدة :الالمركزية
*

*

*

غيرّ ت �سنوات احلرب ال�ست الهياكل الإدارية للدولة ال�سورية يف املحافظات واملناطق،
ب�شكل مل تعد فيه هذه الهياكل قابلة للإ�صالح ،وجعلت البالد متمحورة �أكرث حول
املح ّلوية �أكرث من �أي وقت م�ضى .وهذا غالب ًا ما م َّكن النخب املحل ّية اجلديدة وو ّفر لها
م�ساحات جديدة ملمار�سة �صنع القرار و�إنفاذ ال�سيا�سة العامة.
كل من م�ساحات
كي يكون هناك �إطار المركزي ف ّعال يف �أي اتفاقية �سالم ،يتعينّ دمج ٍ
�صنع القرار و�إنفاذ ال�سيا�سات يف املناطق التي تقع حتت �إ�شراف الو�سطاء اجلدد يف
هذه ال�صفقة ،و�إ�ضفاء الطابع الر�سمي عليها (امل�ساحات).
قد ت�ساعد املجتمعات املحلية التي لها نفوذ على ال�سيا�سات املحلية يف تقلي�ص حجم
الف�ساد املُنبثق من دم�شق .وهذا �أمر �ضروري لتج ُّنب احتمال �أن ت�ؤدي �أموال �إعادة
الإعمار �إىل متكني الكوادر والنخب الن ّهابة املرتبطة بالنظام ،والتي ُت�شبه تلك التي
انتف�ض �ضدها النا�س يف العام .2011

مقدمة
ّ
منذ �أن ا�ستوىل حزب البعث على ال�سلطة يف العام  ،1963ن�شطت احلكومة املركزية ال�سورية
توجهها هذا
الخرتاق املجتمع ال�سوري ،وح�شد الدعم لها ،و�سحق املعار�ضة .وهي د�ش ّنت ّ
مبحاوالت تنظيم النخب املحلية حتت مظلة املنظمات البعثية ،ثم اعتمدت الحق ًا على الهياكل
الإدارية للدولة ال�سورية لزرع ون�شر �شبكات املح�سوبية وفر�ض �سلطتها يف طول البالد وعر�ضها.
مثل هذه اال�سرتاتيجية ،التي �أُر�سيت دعائمها ُ
وط ِّبقت يف عهد الرئي�س ال�سابق حافظ الأ�سد،
بد�أت تتق ّو�ض يف عهد جنله ب�شار الأ�سد ،بعد �أن �أ�سفرت الإ�صالحات االقت�صادية عن ارتقاء
طبقة ن ّهابة جديدة تابعة للنظام ُ�س ّلم ال�سلطة ،ما �أ�سفر عن ن�سف العقد االجتماعي القائم
�آنذاك.
ك�شفت انتفا�ضة  2011عن مدى عمق ال�سخط من �إدارة دم�شق لل�ش�ؤون املحلية يف البالد،
حني حت ّرك املحتجون �ضد ال�شبكات املحلية املرتبطة بالنظام .وبعدها مبا�شرة ،مل تلبث �أن
�أ�صبحت النخب املحلية التي عملت تقليدي ًا كو�سيط للنظام (على غرار العائالت البارزة،
والقادة الدينيني وال َق َب ِليني ،والتجار الأغنياء و�آخرين) عاجزة عن توجيه ال�سكان �أو احتواء
املعار�ضة.
حني تط ّورت االنتفا�ضة �إىل نزاع م�س ّلح� ،سارع نظام الأ�سد �إىل تو�سيع �شبكات الو�ساطة املحلية،
يف حماولة للحفاظ على �سلطته .ويف هذه الأثناء ،برزت طبقة جديدة من و�سطاء ال�سلطات
التو�سط بني
املحلية يف العديد من املناطق عمدت �إىل االن�ضمام �إىل املعار�ضة ،وخدمت يف ّ
مناطقها وبني املانحني اخلارجيني الذين ن�شطوا لدعم املعار�ضة ال�سورية .بيد �أن الأخرية كانت
قد �أ�شعلت فتيل االنتفا�ضة من دون �أي قيادة مركزية ،ما �أدى �إىل �إفراز �سلطة ُم�شتّتة وحم ّلوية
يف املناطق التي خ�ضعت �إىل �سيطرة مناوئي النظام .كما �أ ّدت وح�شية احلرب وعدم اتّ�ساق
الدعم اخلارجي� ،إىل تقوي�ض اجلهود لتوحيد �آلية ال�سيطرة والقيادة يف االنتفا�ضة.
بعد �ست �سنوات ،يتح ّرك النظام الآن باندفاع �شديد لإعادة ب�سط �سلطة دم�شق ال�سيا�سية على
املناطق التي ُت�سيطر عليها املعار�ضة ،من خالل مركزة تدفق املوارد على هذه املحليات انطالق ًا
من العا�صمة .كما يحاول النظام ،بدعم رو�سي� ،إما ا�ستلحاق الو�سطاء املحليني احلاليني �أو خلق
و�سطاء جدد ،وا�ستيعاب كل هذه الو�ساطات يف دائرة �شبكاته� ،أو ،يف حال ف�شله يف ذلك� ،سحق
هذه املناطق املحلية عرب القوة الع�سكرية ،كما حدث مع عمليات احل�صار الرببرية وماتالها
يف �أواخر العام  2016من �إعادة ال�سيطرة على �شرق مدينة حلب التي كانت حتت �سيطرة
املعار�ضة.
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ت�شي هنا نظرة ا�ست�شرافية �إىل امل�ستقبل القريب� ،أن
�ستتمحور �أهم ديناميكيات القوة يف �سورية حول
�أهم ديناميكيات القوة يف �سورية �ستتمحور حول املعطيات
املعطيات املوجودة الآن بني ال�سلطات املركزية يف دم�شق
املوجودة الآن بني ال�سلطات املركزية يف دم�شق وبني خمتلف
وبني خمتلف مناطق البالد.
مناطق البالد ،كما يتج ّلى بو�ضوح يف طبيعة ال�شبكات املحلية
املك ّونة من �أع�ضاء عائالت حمرتمة ،ورجال �أعمال �أغنياء،
و�شخ�صيات دينية بارزة ،وعنا�صر نافذة �أخرى .واحلال �أن البحث عن ت�سوية للنزاع والو�صول
�إىل �سالم ُيعتد به ،يتطلبان الت�شديد جمدد ًا على هذه ال�شبكات املحلية ،وهو �أمر �سيكون حا�سم ًا
ل�ضمان جناح �أي ترتيبات �سيا�سية م�ستقبلية ،و�أي خطط اقت�صادية لإعادة البناء.
الأرجح �أن تبقى �سورية دولة مركزية ،لكن مفاو�ضات ال�سالم يجب �أن ُتر ّكز على ترتيب �أ�س�س
ال�سلطة الفيدرالية للحكومة املركزية ال�سورية ،التي تتحدد خطوطها الرئي�سة يف متتُّع خمتلف
املناطق املحلية ب�سلطة �صنع القرار املحلي.

دم�شق واملناطق املحلية قبل 2011
منذ ظهور حزب البعث يف �سورية ،ان�شغلت قيادته يف كيفية اخرتاق املناطق املحلية يف البالد
وربطها بال�سلطة املركزية 1.املح ّلة يف �سورية ميكن �أن ُت�شري
منذ ظهور حزب البعث يف �سورية ،ان�شغلت قيادته �إىل منطقة مدينية �أو قرية ريفية بعينها ،بيد �أنها تنطوي
يف كيفية اخرتاق املناطق املحلية يف البالد وربطها �أي�ض ًا على �أهمية اجتماعية� -سيا�سية �أعمق بكثري من املفهوم
بال�سلطة املركزية.
الغربي لتعبري احلي �أو الأحياء� .إذ �أن حدود هذه املناطق َيعيها
بو�ضوح �أولئك الذين يقطنون بني جنباتها ،حيث يرتبطون
بح�س م�شرتك يتمحور حول هوية ُمتج ّذرة يف م�شاعر احلماية والرعاية ،و�أي�ض ًا حيث تكون
تق�صي مراحل تاريخها والعالقات بينها منذ مئات ال�سنوات.
العائالت قادرة يف الغالب على ّ
حني ا�ستوىل حزب البعث على ال�سلطة يف العام  ،1963كان يدرك بدقة �أن وجوده القوي
يف دم�شق ،يتناق�ض مع هام�شية ح�ضوره يف �أطراف البالد .يف ذلك الوقت ،كانت طبقة من
الأعيان التقليديني ومالك الأرا�ضي ي�سيطرون على ال�سيا�سات املحلية .وخالل املوجة الثانية
من الإ�صالحات العثمانية (التنظيمات) يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ،جرى ا�ستحداث منا�صب
�إدارية للإ�شراف على املجتمعات املحلية يف �سورية .ومثل هذه املنا�صب بقيت وا�ستمرت عرب
العائالت خالل حقبة االنتداب الفرن�سي من � 1923إىل  .1946وبالتايل ،كانت �إحدى �أولويات
حزب البعث الرئي�سة هي ا�ستبدال هذه الطبقة من الأعيان املحليني بقيادة حملية جديدة موالية
للنظام ،مبا قد يعزز ال�سلطة ال�سيا�سية يف ثنايا خمتلف املناطق ويح ّولها �إىل هيكلية �سلطة
2
مركزية تعمل من دم�شق.

خضور
خضر ّ

خالل ال�ستينيات ،اتخذت املحاوالت البعثية الخرتاق املناطق املحلية خمتلف الأ�شكال .فهي
�أوجدت منظمات جديدة يف املناطق ،كاحتادات الفالحني ،وع ّينت على ر�أ�سها كوادر �شابة
مث ّقفة موالية للحزب وقادرة على حت ّدي �سلطة النخب املحلية التقليدية 3.لكن ال ُبنى العائلية
التي �سيطرت على هذه املجتمعات املحلية طيلة قرن تقريب ًا ،بقيت متما�سكة.
تنامت النخب املحلية اجلديدة التي رعاها حزب البعث لت�صبح هياكل �سلطة موازية ومنا ِف�سة
داخل املجتمعات املحلية ،و�إن هي خدمت النظام بو�صفها همزة و�صل قادرة على تنظيم و�إدارة
ال�سيطرة .على �سبيل املثال ،حني زار امل�ؤرخ حنا بطاطو قرية �إبني �سمعان يف غرب حلب يف
العام  ،1985الحظ �أن العائالت نف�سها املالكة للأرا�ضي يف حقبة ماقبل حزب البعث ،حافظت
على نفوذها االجتماعي ووا�صلت حت�صيل ن�سبة من غ ّلة الفالحني املحليني ،وهذا على الرغم
4
من الهيمنة ال�سيا�سية للنظام.
عمل الرئي�س حافظ الأ�سد ،الذي َح َك َم �سورية بني  1970و ،2000على �إدارة لعبة العداوة بني
القادة املحليني القدماء واجلدد ،من خالل ا�ستيعاب كال املجموعتني يف الأطر الإدارية للدولة.
ولهذا الغر�ض ،باتت خمتلف الأفرع والتعيينات (مثل املحافظني ور�ؤ�ساء املجال�س املحلية وقادة
النواحي وغريهم) �أقنية بالغة الأهمية ي�ستطيع من خاللها النظام ا�ستلحاق واحتواء النخب
املحلية ،عرب منحهم منا�صب يف الإدارات املحلية ،لكن من دون �إ�سناد �أي �صالحيات ُيعتد بها
5
لهم يف جمال �صنع القرار.
وبذلك� ،أ�ضحى الإداريون املحليون مفيدين للنظام كو�سيلة الحتواء املعار�ضة ال�سيا�سية.
و�سبق للخبري الإقليمي فابري�س باالن�ش � Fabrice Balancheأن �س ّلط الأ�ضواء على العالقة
بني انت�شار هيئات الإدارة املحلية وبني اال�ضطرابات االجتماعية .ففي العام � ،1983أي بعد
�سنة واحدة من مت ّرد جماعة الإخوان امل�سلمني� ،أ�صدرت دم�شق قانون الإدارة املحلية 6الذي
�أوجد نظام ًا لرتتيب �أو�ضاع الإدارات املحلية ،ما�ضاعف عملي ًا �سطوة النظام على املناطق ،لأنه
جعل الهيئات الإدارية املحلية (على غرار جمال�س املحافظة واملجال�س املحلية) هي امل�س�ؤولة عن
تنظيم �أع�ضاء النخب املحلية كموظفني �أو و�سطاء يعملون بني دم�شق وبني املناطق املحلية.
يف موازاة هذا التطور يف الإدارة املحلية ،عمد الرئي�س حافظ الأ�سد �إىل تو�سيع حزب البعث
على نحو كبري ،وح�شد فئات اجتماعية خمتلفة حتت مظلته ،ما�ساعد على ا�ستيعاب النخب
املحلية وو�سطاء ال�سلطة يف �أجهزة النظام .لكن ،بقيت فوارق مهمة بني تلك النخب التي مت ّثلت
بوكالء وممثلي النظام املبا�شرين (الذين كانوا يف العديد من احلاالت عنا�صر يف �أجهزة
املخابرات) ،وبني �أولئك الذين كانوا جمرد و�سطاء بني النظام وبني املجتمع املحلي ومل يكونوا
بال�ضرورة معادين للنظام لكنهم مل يكونوا �أي�ض ًا جزء ًا منه مبا�شرة.
بقيت �سلطة �صنع القرار يف املجاالت ال�سيا�سية والأمنية والق�ضائية واملوازنة ممُ ركزة يف
دم�شق ،لكن ال�سلطات املركزية و ّزعت م�س�ؤولية تنفيذ القرارات على املناطق املحلية من خالل
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�شبكات النظام ،والو�سطاء املحليني ،والأجهزة الأمنية ،التي عملت ب�شكل موازٍ للإدارة الر�سمية
7
املحلية.

الو�ساطات املحلية و�شبكات النظام

كان الو�سطاء املحليون قبل اندالع االنتفا�ضة ال�سورية يف العام � 2011أع�ضاء بارزين على وجه
خا�ص يف حملياتهم� ،سواء جا�ؤوا من عائالت قوية ،وقبائل،
كان الو�سطاء املحليون قبل اندالع االنتفا�ضة ال�سورية
و�شخ�صيات دينية� ،أو رجال �أعمال .وقد عمل ه�ؤالء ،على
يف العام � 2011أع�ضاء بارزين على وجه خا�ص يف
الرغم من �أنهم افتقدوا �إىل �سلطة �صنع القرار ب�شكل م�ستقل
حملياتهم.
حيال �شو�ؤن حملتهم ،كو�سطاء غري ر�سميني ،بو�صفهم نقاط
ات�صال ومداخل للمحليات �إىل عملية �صنع القرار املُمركزة يف
النظام ،و�إىل هيكلية ال�سلطة ،وكذلك ك�أداة ي�ستطيع عربها قادة النظام يف دم�شق �أن ميار�سوا
ال�سلطة يف هذه املحليات .كان ميكن توظيف ه�ؤالء الو�سطاء �إما من القطاعني العام �أو اخلا�ص،
والعامل احلا�سم هنا هو �أنهم كانوا �أع�ضاء محُ رتمني يف جمتمعهم املحلي ويتمتعون بقدر من
الأهمية يف مناطقهم.
ا�ستقى املمثلون الر�سميون للنظام� ،أو �أع�ضاء �شبكات النظام� ،شرعيتهم من النظام يف
دم�شق ،الذي منحهم �صالحيات �صنع القرار داخل مناطقهم املحلية .وه�ؤالء �أي�ض ًا ميكن �أن
ي�أتوا من حم ّلة يعملون �أو يقطنون فيها .لكن ،يف حني �أن الو�سطاء ي�سعون عموم ًا �إىل ترقية
م�صالح حملتهم وحت�سني رنني �سمعتهم بني نا�سها ،عمل ممثلو النظام كزبائن للنظام يف
مناطقهم ،وغالب ًا ما منحوا الأولوية ملنافعهم اخلا�صة ولي�س ل�سمعتهم .وهكذا ،ويف هذا
الكوكتيل من الأقنية الر�سمية وغري الر�سمية ،حافظ النظام يف دم�شق على �سيطرته على
ال�سكان.
من املهم هنا الإ�شارة �إىل �أنه على الرغم من �أن �أع�ضاء الطائفة العلوية هيمنوا على نظام
الأ�سد� ،إال �أن مقاربة هذا الأخري تر ّكزت على الديناميكيات االجتماعية -ال�سيا�سية لكل
حم ّلة ،ال على االنتماء الطائفي ل�سكانها .وهذا ماك�شفت عنه بجالء اال�شتباكات بني مواطنني
�أع�ضاء يف الطائفتني العلوية واال�سماعيلية يف بلدة القدمو�س ال�ساحلية يف �صيف .2005
فقد ّ
تدخل الأعيان اال�سماعيليون -من مع ّلمني ومهنيني مثقفني ور�ؤ�ساء العائالت الكبرية-
حلل النزاع ،واقرتح بع�ضهم االت�صال بالرئي�س الروحي لال�سماعيليني الذي يعي�ش خارج
�سورية ،الأغا خان .لكن ر�أي الذين ّ
ف�ضلوا التوا�صل مع جريانهم العلويني لإيجاد ت�سوية على
امل�ستوى املحلي ،هو الذي �ساد يف خامتة املطاف .النظام ،من جهته� ،أراد حل النزاع ،لكنه
�أ�ص ّر �أي�ض ًا على �أن ُتعقد االجتماعات بني الطائفتني ب�إ�شراف الدولة .وهو عمد �إىل نزع فتيل
العامل الطائفي من خالل ن�شر جنود الفرقة الرابعة يف اجلي�ش الذين كانوا يف معظمهم
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من �س ّنة �شرق �سورية 8.يف هذه احلادثة بالتحديد ،حني رف�ض بع�ض املوفدين اال�سماعيليني
االجتماع يف مكاتب احلكومة ،ح�صل �أولئك الذين وافقوا على ذلك على و�ضعية جديدة
كو�سطاء حمليني للنظام.
حني ت�س ّنم ب�شار الأ�سد ال�سلطة يف العام  ،2000مل تتغيرّ على نحو جذري �أ�ساليب النظام
لإدارة ال�سيا�سة املحلية .بيد �أن برنامج ب�شار اخلا�ص با�صالحات التحرير االقت�صادي �أ ّثرت
ت�أثري ًا عميق ًا على قدرة النظام على �إدارة ال�سكان .ففي غ�ضون ال�سنوات الأربع الأوىل من حكمه،
با�شر ب�شار الأ�سد تطبيق �سل�سلة من الإ�صالحات التي ت�ستهدف ظاهري ًا فتح االقت�صاد ال�سوري.
وهكذا ،جرى ت�أ�سي�س ع�شرات امل�ؤ�س�سات التي ن�شطت يف احلقول العقارية والتكنولوجية وغريها.
متركزت هذه ال�شركات �إىل حد كبري يف دم�شق ومدن �أخرى ،وهي بدل �أن ُتعزّز الن�شاطات
االقت�صادية العامة يف كل �سورية ،دفعت �أغنياء البالد �إىل الدوران يف فلك م�صاحلم اخلا�صة.
عالو ًة على ذلك� ،أ�ضافت ال�شبكات املحلية املُرتبطة بالنظام �أق�سام ًا متنامية �إىل جمتمع رجال
الأعمال ،هذا يف حني �أن �شبكات النظام يف عهد حافظ الأ�سد كانت تنخرط �أ�سا�س ًا يف العمل
ال�سيا�سي وحتاول �إيجاد قدر من التعاون مع املناطق املحلية� .أما يف عهد ب�شار الأ�سد ،فقد
�أ�ضحت ال�سالالت اجلديدة من ممثلي النظام �أكرث متحور ًا حول ح�صد الأرباح واملنافع ،وعامل
معظمهم املناطق املحلية وك�أنها م�شاريع اقت�صادية يجب ا�ستغاللها ،ما �أ�سفر عملي ًا عن والدة
نخبة ن ّهابة جديدة.
وكما الحظ بالتف�صيل عامل االجتماع ال�سوري حممد جمال باروت ،بد�أت ال�شبكة اجلديدة
من رجال الأعمال يف �سورية ب�شراء الأرا�ضي بوتائر مت�سارعة وب�أ�سعار مخُ ّف�ضة على نحو
م�صطنع 9.على �سبيل املثال ،وجد باروت يف مناطق داريا واملع�ضمية حول دم�شق �أن  70يف
املئة من م�ساحات الأرا�ضي املتوافرة ا�ستُملكت ملا فيه م�صلحة رجال �أعمال مرتبطني بالنظام.
ونتيج ًة لذلك ،بد�أ يف عهد ب�شار الأ�سد يتق ّو�ض العقد االجتماعي وتوازن ال�سلطة بني دم�شق
واملناطق املحل ّية ،اللذين رعاهما حافظ الأ�سد لعقود طويلة .وهذا التطور ازداد �سوء ًا على �سوء
مع اندالع احلرب.

انتفا�ضة 2011

مل تكن االنتفا�ضة ال�سورية وماتالها من مت ّرد �ضد النظام احلاكم البتة حركة وطنية
موحدة .ففي حني ُبذلت حماوالت عدة لت�شكيل مظلة
ّ
مترد �ضد
من
وماتالها
ال�سورية
االنتفا�ضة
تكن
مل
ّ
توحد خمتلف املناطق والفئات التي ان�ضمت �إىل
تنظيمية ّ
موحدة ،على
وطنية
حركة
البتة
احلاكم
النظام
ّ
�صفوف املعار�ضة (على غرار تنظيم املظاهرات الفورية
يف كل البالد يوم اجلمعة ،وماتالها من ت�أ�سي�س اجلي�ش الرغم من املحاوالت العديدة التي ُبذلت لت�شكيل مظلة
ال�سوري احلر)� ،إال �أن �أي ًا من هذه اجلهود ملا تنجح يف تنظيمية.
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موحدة قابلة للحياة .بد ًال من ذلك ،حتددت املعار�ضة ال�سورية وانق�سمت وفق
�إيجاد جبهة ّ
خطوط خمتلف املناطق املحلية .مث ًال ،ان�ضمت املع�ضمية وبرزة �إىل املعار�ضة وت�ش ّكلت
جماعات م�س ّلحة يف ٍ ّ
توجهت �إحدى املجموعات امل�س ّلحة من
كل منهما .ويف العام ّ ،2013
برزة �إىل املع�ضمية وحاربت �إىل جانب املقاتلني املحليني هناك لأكرث من �سنة .وعلى رغم �أن
ه�ؤالء ت�شاطروا االنتماء �إىل خلفية �س ّنية واحدة� ،إال �أن مواطني املع�ضمية وا�صلوا الإ�شارة
10
�إىل مقاتلي برزة على �أنهم «غربتلية» (غرباء).
يف ني�سان�/أبريل  ،2011وبعد �أن اندلعت االحتجاجات يف �أطراف املدن والبلدات الريفية
يف طول البالد وعر�ضها ،بد�أ النظام با�ستدعاء وفود من خمتلف املناطق ملحاولة التفاو�ض
حول و�ضع حد للمظاهرات يف كل حالة على حدة .كان النظام اليزال يعمل وفق القواعد
القدمية التي مل تعد تنطبق على ال�سياقات اجلديدة .وفيما كان العديد من املناطق املحلية
املعار�ضة قد �شك ّلت حينذاك جلانها ال�شعبية اخلا�صة لتمثيل هذه النواحي ،كان الأ�سد
ي�ستقبل الوفود واليقبل االجتماع �سوى بالو�سطاء املحليني الذين بقوا موالني للنظام 11.يف
ال�سابق ،كانت الدعوة �إىل االجتماع بالرئي�س �شرف ًا تخت�ص به نخبة املجتمع ويكون ق�صر ًا
عليها .وقد ق ّدم الأ�سد� ،إ�ضاف ًة �إىل هذه اللفتة ،تنازالت �أخرى مثل �إطالق �سراح �سجناء يف
12
خمتلف املناطق.
لكن ،على امل�ستوى املحلي ،كان و�سطاء النظام الذين ُ�سمِ َح لهم بح�ضور االجتماعات،
يمُ ثلون ترتيبات ال�سيطرة املركزية نف�سها التي تظاهر املحتجون �ضدها ،وبالتايل مل يعد
له�ؤالء املمثلني النفوذ الذي متتعوا به يف ال�سابق على مناطقهم� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،أ�سفرت
وح�شية العنف وتكتيكات احل�صار التي ن ّفذها النظام �ضد املناطق املُتمردة وما تال ذلك من
ع�سكرة املعار�ضة ،عن تعميق االنق�سامات والتناف�س بني املناطق املعار�ضة ،ما ع َّزز الطبيعة
املح ّلوية للنزاع.
مع ذلك ،مل يكن انتماء كل حم ّلة �إىل هذا اجلانب �أو ذاك يف ال�صراع وا�ضح املعامل متاما.
يتج ّلى هذا الغمو�ض يف مدينة ال�ضمري يف منطقة القلمون .فخالل حقبة الثمانينيات ،جرى
بناء منازل ل�ضباط اجلي�ش حول ال�ضمري ولكن لي�س يف داخلها .لكن التوتر ت�صاعد مع تطور
االنتفا�ضة طيلة العام  ،2011حيث دعم ال�سكان الأ�صليون عموم ًا املعار�ضة وز ّودوا اجلي�ش احلر
مبقاتلني ،هذا يف حني اعتُربت عائالت ال�ضباط �أع�ضاء يف �أجهزة الدولة .وبعدها ،بد�أ ال�سكان
يف ال�ضمري يمُ ّيزون �أنف�سهم من خالل ذلك اجلزء من املدينة الذي جا�ؤوا منه� :ضمري امل�ساكن
(للجي�ش) و�ضمري البلد (داخل البلدة) .ويف مرحلة ما يف العام � ،2011أ�صبح لكال اجلزئني
يف دم�شق خدمات با�صات عامة منف�صلة كلي ًا .وعلى الرغم من ذلك ،حافظت تلك املجتمعات
املحلية على الروابط االقت�صادية الأ�سا�سية ،وتقا�سمت االهتمام يف عزل ال�ضمري عن وتائر
ن�سق الوجهاء املحليون و�ضباط اجلي�ش جهودهما ل�ضمان ا�ستمرار
احلرب املت�صاعدة .كما ّ
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ال�سلم يف املدينة.

املحل ّيات بعد االنتفا�ضة
ت�ش ّكلت وت�أثرت الديناميكيات االجتماعية وال�سيا�سية املع ّقدة يف املناطق املحلية بالقوى
الفاعلة الرئي�سة يف النزاع ال�سوري .كان نظام الأ�سد قد
و�سع �إىل حد كبري نطاق �شبكات الو�ساطة يف املناطق التي ت�شكّلت وت�أثرت الديناميكيات االجتماعية وال�سيا�سية
ّ
حافظ على �سيطرته فيها ،حتى و�إن َّمت تعديل وظائف هذه املعقّدة يف املناطق املحلية بالقوى الفاعلة الرئي�سة
الهيئات الو�ساطية كي تتالءم مع احلقائق اجلديدة للنزاع .يف النزاع ال�سوري.
�أما يف املناطق التي خ�سر النظام �سيطرته عليها ،فهو انتهج
غالب ًا ا�سرتاتيجية تقوم �إما على حماولة ا�ستتباع كادر جديد من النخب املحلية �إىل �صفوف
النظام� ،أو ال�سعي �إىل �سحق املح ّلة املعنية بالقوة الع�سكرية .من جهتها� ،سعت القوات الكردية
�إىل بناء �شبكة من الو�سطاء اخلا�صني بها وهياكل حوكمة جديدة يف املناطق ذات الغالبية
العربية التي �سيطرت عليها� .أما املعار�ضة عموم ًا فهي دخلت النزاع من دون �سلطة مركزية ،ومل
تكن قادرة قط على بناء مركز ف ّعال� ،أ�سا�س ًا ب�سبب التناف�سات والنزاعات بني املناطق املحلية
املعار�ضة حول املداخل �إىل املوارد اخلارجية والأموال .وهذا ترك الكثري من هذه املناطق مع ّلقة
يف الهواء.

حماه :مدينة حتت ال�سيطرة الدائمة للنظام

ت�ضم حماه �سكان ًا �س ّنة من ذوي وترية مدينية عالية وتاريخ ًا مديد ًا من ال�صراع مع نظام
الأ�سد .ففي العام � ،1982أ ّدت حملة قمع عنيفة �ش ّنها النظام �ضد انتفا�ضة جماعة الإخوان
امل�سلمني �إىل فر�ض ح�صار ع�سكري على املدينة وم�صرع نحو � 20ألف �شخ�ص ،معظمهم من
املدنيني 13.ويف العام  ،2011اندلعت بع�ض �أ�ضخم املظاهرات �ضد النظام يف هذه املدينة.
وفيما كانت كل املناطق يف �سورية ت�شهد مظاهر احتجاج وتعاين قمع ًا من النظامُ ،ن ِّح َي ْت حماه
عن هذا النوع املتطرف من العنف الذي ُخ ِّ�ص َ�ص ملناطق حملية �أكرث ريفية .والواقع �أن النظام
14
بد�أ بزيادة اخلدمات العامة يف املدينة عقب ن�شوب االحتجاجات ،فافتتح مث ًال جامعة جديدة.
وبينما كانت مناطق �أخرى من البالد تنحدر �إىل وهدة التم ّرد امل�س ّلح ،مل يحدث �شيء من هذا
القبيل يف حماه ،ومل تت�ش ّكل فيها جماعات معار�ضة م�سلحة .وهكذا ،بقيت حماه حتت �سيطرة
النظام طيلة فرتة النزاع.
على الرغم من �أن �شكل عالقة النظام ب�آليات الو�ساطة املحلية مل تتغيرّ �إال قلي ًال� ،إال �أن
جوهر هذه العالقة �شهد حت ّوالت جذرية .قبل االنتفا�ضة كان من ال�سهل ن�سبي ًا للنظام �أن

16

احمللية وفرص السالم الالمركزي في سورية
احلروب
ّ

يحتوي ال�سيا�سات املحلية وي�سيطر عليها ،من خالل ا�ستخدام
و�سع النظام على نحو كبري عدد
بعد االنتفا�ضةّ ،
و�سطاء يف امل�سائل املتعلقة بالأمن وال�سيا�سات واخلدمات
الت�صدي �إىل
الو�سطاء املحليني مل�ساعدته على
ّ
و�سع
العامة والتجارة واالقت�صاد املحلي .وبعد االنتفا�ضةّ ،
رية ب�سرعة للنزاع.
الديناميكيات املتغ ّ
النظام على نحو كبري عدد الو�سطاء املحليني مل�ساعدته على
الت�ص ّدي �إىل الديناميكيات املتغ ّرية ب�سرعة للنزاع ،والتي ت�أتي
يف طليعتها (من بني �أ�شياء عدة �أخرى) حاجات مئات �آالف النازحني الذين تدفقوا على املدينة
بحث ًا عن مالذ ،وال ّر�شى التي تعينّ على ال�شركات دفعها لتمرير �سلعهم عرب نقاط التفتي�ش
املُحيطة بحماه.
البنية االجتماعية يف حماه متحورت تاريخي ًا حول ع�شرات العائالت التجارية الكبرية،
ت�ضمنت كلها �شخ�صيات دينية بازرة ومهنيني متعلمني .كانت هذه العائالت قبل االنتفا�ضة
نقاط االت�صال الرئي�سة للنظام للولوج �إىل املجتمعات املحلية ب�سبب �أهميتها .ويف الوقت نف�سه،
�ساعدت هذه العملية العائالت على احلفاظ على ر�أ�سمالها االجتماعي يف مناطقها ،و�س ّهلت
خدمة م�صاحلها االقت�صادية .وحني عزل النزاع املدينة عن باقي �أنحاء البالد� ،أ�صبحت هذه
العائالت �أكرث �أهمية لتوفري الدعم لل�سكان املحليني ،عرب م�ساعدة اجلمعيات اخلريية املحلية
وتوفري خدمات �أخرى .وقد بقي تركيز هذه العائالت حملي ًا �إىل حد كبري خا�صة يف حماه ،وكذا
الأمر يف جمال زيادة تعاونها مع ممثلي النظام املحليني.
�إحدى هذه العائالت ،التي يعود تاريخها �إىل �أجيال عديدة ،تت�ض ّمن الآن �سبعة �أ�شقاء معظمهم
رجال �أعمال و�أ�صحاب م�صانع ،وواحد منهم �شيخ دين م�سلم �س ّني .هذه العائلة لها عرب �أعمالها
عالقات جيدة مع �شخ�صيات النظام املحلية ،كما حافظت على روابط مع �شبكات املعار�ضة
من خالل ال�شيخ ،وهي تعمل بد�أب مع اجلمعيات اخلريية لدعم النازحني داخلي ًا منذ بداية
االنتفا�ضة 15.كل هذا �سمح للعائلة باال�ستمرار كو�سيط مهم ،فيما هي مل تكن الجزء ًا مبا�شر ًا
من جهاز النظام ،وال طرف ًا يف املعار�ضة .وهذا �ضمن بدوره �أن يكون مب�ستطاع العائلة احلفاظ
على و�ضعيتها االجتماعية وترقيتها ،يف الوقت نف�سه الذي حتمي فيه م�صاحلها.
الآن� ،إذا ما و�ضعنا بعني االعتبار ال�شرعية املحلية لهذه البنى االجتماعية ،ف�إن �أي �إطار
جت�سدها هذه العائلة� ،سلطة ر�سمية يف
المركزي ف ّعال ل�سورية يجب �أن يعطي هذه الأخرية ،كما ّ
جماالت �صنع القرار وتنفيذ ال�سيا�سات التي باتت حقيق ًة ،بفعل تطور النزاع ،حتت �سيطرتها.
كما ميكن �أي�ض ًا ملثل هذا الإطار �أن ي�ساعد على تقلي�ص الف�ساد املُنبعث من ال�سلطات املركزية
يف دم�شق ،وعلى منح املجتمعات املحلية نفوذ ًا �أكرب على ال�سيا�سات يف مناطقها.

التل :عالقات النظام مع حم ّلة معار�ضة

كان للتل �أي�ض ًا ،وهي مدينة على �أطراف العا�صمة ،تاريخ طويل من التوترات مع النظام

خضور
خضر ّ

حتى قبل  .2011فقد ان�ضم �أع�ضاء من العائالت البارزة فيها �إىل جماعة الإخوان امل�سلمني
خالل ا�ضطرابات الثمانينيات والحق ًا ُ�س ِجنوا ،و�صادر اجلي�ش ال�سوري م�ساحات كبرية من
الأرا�ضي يف املدينة ،وو�ضع النظام على الرف كل اخلطط العتيدة للتنمية املدنية والتخطيط
العمراين يف التل .يف الت�سعينيات� ،شهدت امل�ؤ�س�سات املحلية
الر�سمية دفق ًا من عنا�صر �أجهزة �أمن النظام ،مافاقم يف الت�سعينيات� ،شهدت امل�ؤ�س�سات املحلية الر�سمية
م�شاعر اال�ضطهاد يف �صفوف ال�سكان املحليني .وحني دفق ًا من عنا�صر �أجهزة �أمن النظام ،مافاقم م�شاعر
اندلعت االحتجاجات يف التل العام  ،2011تو ّزع املتظاهرون اال�ضطهاد يف �صفوف ال�سكان املحليني.
على فئتني :الأوىل تطالب با�ستعادة الأرا�ضي التي �صادرها
اجلي�ش خالل انتفا�ضة الإخوان امل�سلمني وتدعو �إىل �صفقة جديدة بني املدينة ودم�شق .والثانية
كانت بقيادة مهنيني متعلمني وتطالب بتغيري نظام احلكم ّ
بق�ضه وق�ضي�ضه 16.ومنذ �أوا�سط
� ،2012سيطرت جمموعات م�س ّلحة معار�ضة على التل ،وبد�أ املدنيون بت�شكيل هيئات �إدارة
مدنية لتلبية احتياجات املح ّلة.
يف �أوا�سط  ،2012ا�ستحدث النظام ما �أُطلق عليه ا�سم وزارة امل�صاحلة الوطنية يف دم�شق،
وعينّ عميد ًا من احلر�س اجلمهوري على ر�أ�س هيئة عمليات الوزارة يف مدينة التل� 17.سعى هذا
العميد وفريقه �إىل العمل مع �شبكات الو�ساطات املحلية ال�سابقة ،وت�شكيل �شبكات جديدة بني
العائالت البارزة والتكنوقراط و�صغار التجار والقادة الدينيني ،حتى حني كانت املعارك ُم�ستع ّرة
بني جماعات املعار�ضة امل�سلحة يف التل وبني اجلي�ش ال�سوري خارجها .ومع الوقت ،و�إدراك ًا
من بع�ض ال�سكان للحاجة �إىل التوا�صل مع النظام ،ت�ش ّكلت يف التل جلنة م�صاحلة �ض ّمت يف
ّ 81
غالبيتها تكنوقراط �إىل جانب �أع�ضاء عائالت من الو�سطاء ال�سابقني للنظام يف املحلة.
قا�س على التل دام حتى منت�صف
بد�أ اجلي�ش وحلفا�ؤه ،مبن فيهم الرو�س ،بفر�ض ح�صار ٍ
 ،2014ما ت�س ّبب مبعاناة كبرية لل�سكان املدنيني ،و�ضغوط ًا على اجلماعات امل�سلحة يف املح ّلة.
ويف �شباط/فرباير � ،2016ش ّكل الرو�س مركزهم اخلا�ص للم�صاحلة يف مدينة جبلة ال�ساحلية
بقيادة جرنال رو�سي وفريقه 19.ويف �أعقاب حملة الق�صف املك ّثف واحل�صار على التل ،اتّ�صل
جمل�س م�صاحلة حملي ب�ضابط من مركز امل�صاحلة الرو�سي ،وهذا �أطلق �سل�سلة متقطعة من
املفاو�ضات بني املتمردين امل�سلحني وبني النظام .عملت جلنة امل�صاحلة كو�سيط �أ�سا�سي بني
الطرفني ،فيما �ضمن الرو�س �أن ميتنع النظام ال�سوري عن ق�صف املح ّلة ،طاملا كانت املفاو�ضات
جارية .حني كانت املحادثات تنهارُ ،ي�ست�أنف الق�صف واليتوقف �إال بعد معاودة التفاو�ض.
التو�صل �إىل اتفاق ،ت�ضع مبوجبه قوات النظام حد ًا للح�صار،
واحل�صيلة �أنه مت يف نهاية ّ 2016
20
يف مقابل مغادرة املجموعات امل�سلحة املدينة �إىل �إدلب.
بعدها ،اختارت العائالت يف التل وجلنة امل�صاحلة وهيئات حملية �أخرى � 200شخ�ص حملي
قاموا (بعد �أن د ّقق النظام بهوياتهم) بت�شكيل «جلنة حماية مدينة التل» .ومن جهتها ،عمدت
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�أجهزة الأمن �إىل و�ضع عملية دُعيت «ت�سوية الأو�ضاع» ،وق ّدمت �إىل جلنة حماية مدينة التل
الئحة ب�أ�سماء � 1000شخ�ص انخرطوا ،بدرجات متفاوتة ،يف املعار�ضة .وحينها ،رتّبت اللجنة
مقابالت �أجراها عنا�صر �أجهزة الأمن مع ه�ؤالء يف كلية العلوم ال�سيا�سية التابعة جلامعة
دم�شق ،التي يقع مبناها بني التل ودم�شق .وبعد هذه املقابالت� ،أر�سلت �أجهزة الأمن جمدد ًا
الئحة �أ�سماء �إىل جلنة حماية التل ،تحُ دد من �س ُي�سمح له بالبقاء ومن يجب �أن يغادر �إىل �إدلب
21
(كما فعل مقاتلو املعار�ضة) .وقد �أُجرب � 62شخ�ص ًا على املغادرة.
طيلة هذه العملية ،كان النظام قد ف ّكك �شبكات املعار�ضة وامل�ؤ�س�سات التي �أقيمت داخل التل
بعد  ،2011وعزّز نوع ًا جديد ًا من العالقات الأمنية بني دم�شق والتل ،باتت مبوجبها املح ّلة
م�س�ؤولة عن احلفاظ على �أمنها� .أنهى النظام كل الدعم اخلارجي املُ�ستقل للتل ،وباتت املدينة
معتمدة ثانية على دم�شق لتوفري اخلدمات مثل الكهرباء والرعاية ال�صحية ،وكذلك الوثائق
الر�سمية .وكما قال �أحد ال�سكان« :بدا وك�أن الثورة مل حتدث �أبد ًا ،لأننا عدنا �إىل التفاو�ض مع
النظام كما من قبل» 22.وعلى الرغم من ا�ستمرار وجود بع�ض القوى امل�ستقلة يف التل� ،إال �أن
عملية امل�صاحلة يف املدينة هي مثال رئي�س لو�سائل النظام حني يحاول �إعادة تثبيت نف�سه يف
ويرجح �أن ُت�ستن�سخ هذه العملية يف خمتلف املناطق عرب �سورية يف امل�ستقبل القريب،
املحلياتّ .
على رغم كونها منوذج ًا �إ�شكالي ًا من مناذج الالمركزية� .إذ حني جتري المركزة �سيا�سات الأمن
املحلي ،فيما يتم االحتفاظ باملركزية يف جماالت توزيع موارد الدولة ،وامل�ساعدات ،و�أموال
التنمية� ،ستخلق مثل هذه ال�سيا�سات على املدى الطويل احتكاكات يف املحليات قد ت�ؤدي �إىل
نزاع م�ستقبال.

املحل ّيات حتت �سيطرة املعار�ضة

على عك�س النظام ،مل تنخرط املعار�ضة يف النزاع وهي مد ّرعة بهيكلية مركزية قوية لتوجيه
االنتفا�ضة .ومثل هذا الق�صور عنى �أن كل حم ّلة معار�ضة
حازت كل حم ّلة معار�ضة �سريع ًا على مركز �سلطة
حازت �سريع ًا على مركز �سلطة خا�صة بها ،وو�ضعت قيد
خا�صة بها ،وو�ضعت قيد العمل منوذج ًا خمتلف ًا من
العمل منوذج ًا خمتلف ًا من احلوكمة ،و�أقامت عالقات ُمغايرة
احلوكمة ،و�أقامت عالقات ُمغايرة بني املجموعات
بني املجموعات امل�سلحة وال�سلطات املدنية .وقد �أ�سفر ذلك
امل�سلحة وال�سلطات املدنية.
عن م�ستويات متباينة من النجاح .والحق ًا ،ت�س ّبب ك ٌل من
العنف الوح�شي للنظام والطبيعة الفو�ضوية للدعم الأجنبي
للمعار�ضة مبفاقمة عزلة املحليات وتنازعها مع باقي املناطق ،ما �أدى بدوره �إىل تقوي�ض
وحدة.
املحاوالت لت�شكيل جبهة معار�ضة ُم ّ
ّ
نظمت �شخ�صيات املعار�ضة جمال�س حملية حتت يافطة الثورة ال�سورية يف املناطق التي خ�سر
النظام ال�سيطرة عليها .وباتت العائالت املحلية البارزة ُمنخرطة يف هذه املجال�س للم�ساعدة
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على �إدارة املوارد يف املحليات .بعد العام � 2015أ�ضحى انخراط العائالت �أكرث بروز ًا مع انت�شار
جمال�س ال�شورى يف �أنحاء �شمال �سورية ،حيث �ساعدت على تزويد هذه املجال�س بعنا�صر املكاتب
التنفيذية ،وعلى �إدارة �ش�ؤون املدن 23.لكن ،وعلى الرغم من الأهمية املحلية لهذه املجال�س� ،إال
�أنها كانت غري قادرة على تر�سيخ نف�سها يف ظل �إطار ُيدار مركزيا .من الناحية ال�شكلية ،كانت
املعار�ضة ال�سورية الر�سمية ،التي م ّثلها يف مراحل خمتلفة املجل�س الوطني ال�سوري والتحالف
الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة ال�سورية ،تنطق با�سم املناطق التي ُت�سيطر عليها يف �سورية
�أمام املحافل الدولية ،بيد �أنها مل تتم ّكن على �أر�ض الواقع من احلفاظ على �سلطة فعالة التخاذ
القرار يف هذه املناطقُ .بذلت حماوالت �أحيان ًا لإقامة نظام �سلطة يف مناطق املعار�ضة يوازي
الهياكل الإدارية للدولة ال�سورية ،كما ُخ ِّط َط لأن تكون جمال�س املحافظات حمور ًا بني ال�سلطة
24
املركزية وبني الو�سطاء يف خمتلف النواحي.
موحدة للمعار�ضة� ،أحدها
لكن عوامل عدة �أ ّدت �إىل تقوي�ض اجلهود لت�أ�سي�س قيادة مركزية ّ
ق�صور القيادة املركزية وجمال�س املحافظات يف توفري الأموال وامل�ساعدات على نحو ف ّعال
للمحليات الواقعة يف نطاق �صالحياتها ،الأمر الذي فاقم عدم الثقة بالقيادة املركزية .وثمة
عامل �آخر هو �أن املحليات �ش ّكلت الو�سطاء اخلا�صني بها مع العامل اخلارجي ،وبالتايل �أ ّمنت
على نحو م�ستقل امل�ساعدات والأموال من مروحة من املانحني الدوليني .وهذا خلق تناف�س ًا
بني املحليات على مداخل املوارد ،ما عزّز ت�شظي العمل ال�سيا�سي وق ّو�ض �أهمية ونفوذ قيادة
املعار�ضة على امل�ستويات املحلية.
اجتذب النزاع ال�سوري تدفقات هائلة من املوارد �إىل مناطق املعار�ضة على �شكل �أ�سلحة،
ومواد غذائية وطبية ،ومعدات ،و�أموال ،وغريها الكثري .كان االنطباع العام ال�سائد بني املانحني
الدوليني ،خا�صة املنظمات التي تقع مقراتها يف الغرب� ،أن دعم املجموعات املحلية على الأر�ض
قد مي ّكنها من حتدي ال�سلطة املركزية يف دم�شق .لكن الأمر
الذي مل ُيدركه املانحون هو �صالبة �أطر الهوية املحل ّية يف الأمر الذي مل ُيدركه املانحون هو �صالبة �أطر الهوية
هذه املناطق ،التي ج ّذرتها عقود من �سيا�سات نظام الأ�سد .املحل ّية يف هذه املناطق ،التي ّ
جذرتها عقود من
ولذا فهم كانوا غري قادرين على ا�ست�شراف مدى �صعوبة �سيا�سات نظام الأ�سد.
اندماج هذه املجتمعات املحلية .عالو ًة على ذلك� ،أ ّدت
حمالت الق�صف التي قام بها النظام واملتمردون اجلهاديون ،وانعدام التن�سيق بني املانحني
الدوليني و�ص ّناع ال�سيا�سة ،والطبيعة ق�صرية الأمد للم�ساعدات� ،إىل حم�صالت غاية يف عدم
االت�ساق ،ومل حتقق �سوى حفنة قليلة من النتائج املُ�ستدامة ،يف الوقت الذي فاقمت فيه التناف�س
25
بني املحليات.
�إ�ضاف ًة �إىل كل ذلك ،عنى �أي�ض ًا عجز العنا�صر املُنتدبة من املانحني الدوليني عن العمل على
الأر�ض يف �سورية� ،أن ه�ؤالء باتوا معتمدين بالكامل على و�سطائهم املحليني لتقدمي الدعم.
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وبالتايل� ،أ�سفرت القدرة على تقدمي املداخل �إىل امل�ساعدات اخلارجية و�إعادة توجيهها ،عن
حتويل ه�ؤالء الو�سطاء �إىل طبقة جديدة من النخب يف العديد من املناطق ،وغالب ًا ما خلقت
�أثالم ًا و�شروخ ًا داخل القيادات املحلية حني اندفعت هذه النخب اجلديدة �إىل �سياقات التناف�س
على النفوذ وال�سلطة .ولذا ،بدل �أن ت�ؤدي امل�ساعدات اخلارجية �إىل متكني املحليات من حتدي
دم�شق� ،ساعدت غالب ًا على خلق فجوات يف �صفوف املعار�ضة ،وهو �أمر ا�ستغله النظام حتى
الثمالة .وقد ر ّكزت ك ٌل من وزارة امل�صاحلة الوطنية واجلي�ش ال�سوري و�أجهزة الأمن على هذه
ال�شبكات املحلية على وجه اخل�صو�ص يف املناطق غري اخلا�ضعة �إىل النظام ،بهدف ا�ستلحاقها
يف ال�شبكة املركزية للنظام .و�إذا مارف�ضت ،كان ال�سحق بالقوة الع�سكرية هو الرد.
ُتو�ضح بلدتا الدانا و�سرمدا يف حمافظة �إدلب قرب معرب باب الهوى على احلدود الرتكية،
كيف غيرّ ت احلرب جمرى التجارة التقليدية وتوزيع ال�شبكات داخل �سورية ،وكيف �أنها ،جنب ًا
26
�إىل جنب مع التدفق املفاجىء للم�ساعدات اخلارجية ،قلبت موازين القوى عرب املنطقة.
فقبل نهاية  ،2014قطعت احلرب العديد من طرق الإمداد الرا�سخة من اجلنوب �إىل �شمال
�سورية .وحينها �أ�صبحت الدانا و�سرمدا حماور طرق جتارية جديدة من تركيا �إىل حمافظة
�إدلب يف �شمال �سورية .هذا بدوره دفع املنظمات غري احلكومية ال�سورية وخمتلف املنظمات غري
احلكومية الدولية �إىل �إقامة مكاتبها و�إدارة عملياتها انطالق ًا من هاتني البلدتني .ويف حماولة
منها لتو�سيع نطاق �شبكاتها ونفوذها االقت�صادي يف كل �أنحاء املحليات يف �إدلب ،بد�أت منظمة
الن�صرة املُتفرعة من تنظيم القاعدة بالتغلغل يف املجال�س املحلية للدانا و�سرمدا ،الأمر الذي
دفع العديد من املانحني �إىل وقف متويلهم للمجال�س .ويف هذه الأثناء� ،أثار الغنى املفاجىء
لهاتني البلدتني التناف�س وال�سخط والعداوة مع مناطق حملية �أخرى يف �إدلب .ويف نهاية العام
 ،2015با�شر �سالح اجلو الرو�سي حملة غارات جوية على هاتني البلدتني وو�ضع حد ًا لدورهما
27
كمراكز للتجارة واملنظمات غري احلكومية ال�سورية واملنظمات غري احلكومية الدولية.
لكن ،حتى حني مت �سحق خمتلف املحليات املعار�ضة ،بقيت هوية وهياكل كل حم ّلة غالب ًا ن�شطة
وح ّية بني النازحني .على �سبيل املثال ،حني �سقطت بلدة الق�صري يف يد قوات النظام ومقاتلي
حزب اهلل العام  ،2013ف ّر العديد من ال�سكان عرب احلدود �إىل لبنان برفقة �أع�ضاء من املجل�س
املحلي امل�ؤيد للمعار�ضة .وبعد اال�ستقرار يف املنطقة نف�سها مع النازحني ،تق ّدم ه�ؤالء الأع�ضاء
ال�صفوف لت�أمني امل�ساعدات .وباملثل ،حني انتزعت وحدات حماية ال�شعب الكردية تل رفعت
من �أيدي املعار�ضة العام  ،2016انتقل النازحون مع جمل�سهم املحلي �إىل �أعزاز حيث ا�ستقروا
مبعزل عن املجتمع املحلي الأكرب يف هذه البلدة .وقد وا�صل املانحون الأجانب ،الذين كانوا
ي�ساعدون املجتمع يف تل رفعت �ضخ امل�ساعدات من خالل الو�سطاء النازحني واملجل�س املحلي
28
هجرين.
ل�صالح املُ ّ
كانت ح�صيلة كل هذه التطورات وقوع املعار�ضة يف م�أزق خطري .فكل الهياكل التي �أقامتها
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يف �سورية كانت رد فعل على �أحداث متالهثة على الأر�ض ،وبالتايل كانت من طبيعة م�ؤقتة.
باخت�صار ،كانت املعار�ضة دوم ًا يف حالة رد الفعل ومل ُتط ّور �أبد ًا ا�سرتاتيجية ن�شطة حقا .ويف
هذه الأثناء� ،أ�ضحت هياكل ال�سلطة املحلية �أكرث جتذرا .بالطبع ،لو ا�ستطاعت املعار�ضة متكني
مراكز �سلطة املناطق ،ال ُتهمت بالعمل للتق�سيم .لكن الواقع �أن البنية �شديدة املركزية يف البالد
مل تعد ممُ كنة ب�سبب حدة االنق�سامات املحلية.

اال�ستثناء الكردي

يف حزيران/يونيو  ،2015طردت حملة ع�سكرية �شنتها قوات �سورية الدميقراطية -وهي
وحدات يقودها الأكراد وتدعمها الواليات املتحدة يف �سورية -مقاتلي الدولة الإ�سالمية من بلدة
تل �أبي�ض ال�شمالية .وتال ذلك انتزاع القوات الكردية على بلدة منبج يف �آب�/أغ�سط�س 2016
من �أيدي الدولة الإ�سالمية املُعلنة ذاتي ًا.
بعد هذا االجناز ،ط ّبقت قوات �سورية الدميقراطية منوذج ًا لهيكلية دُولتية �إدارية �ش ّكلت
قطيعة مع منوذج الدولة الراهن ،تك ّونت من  14حمافظة .كما �أوجدت ما �أُطلق عليه النظام
الفدرايل ل�شمال �سورية ،الذي �ضم مناطق من حمافظات حلب والرقة واحل�سكة دُمجِ َ ت يف
كيان واحد ،و�ش ّكلت داخلها جمال�س الأعيان.
حت ّدثت �شخ�صية من الكادر الع�سكري حلزب العمال الكرد�ستاين الذي � ّأ�س�س جمل�س الأعيان
عن هذه التجربة يف مقابلة خا�صة 29،قال �إنه زار تل �أبي�ض بعد �أن طردت القوات الكردية
تنظيم الدولة الإ�سالمية منها ،واجتمع مع �سبعة �أع�ضاء بارزين من املجتمع املحلي هناك .طلب
منهم التوا�صل مع ال�سكان يف �شبكتهم ،وبعدها �سرعان ما منا املجل�س لي�ضم  80ع�ضوا .ثم قام
هذا املجل�س مب�ساعدة الو�سيط على �إطالق � 700شخ�ص،
من �أ�صل  ،1000كانوا اعتقلوا خالل الغارات التي ا�ستهدفت كان مبقدور �أع�ضاء املجل�س تقدمي �ضماناتهم
القب�ض على مقاتلي الدولة الإ�سالمية ،حيث كان مبقدور ال�شخ�صية حول من �أُطلق �سراحهم ،لأنهم يعرفون
�أع�ضاء املجل�س تقدمي �ضماناتهم ال�شخ�صية حول من �أُطلق ال�سكان املحليني.
�سراحهم ،لأنهم يعرفون ال�سكان املحليني.
عمل �أع�ضاء املجل�س ه�ؤالء كو�سطاء بني كوادر حزب العمال الكرد�ستاين وبني ال�سكان
املحليني .ومتث ّلت كفاءتهم الأ�سا�سية يف �أنهم من املح ّلة وعلى عالقة جيدة مع ال�سكان ،وغري
مرتبطني ب�أي جمموعة �سيا�سية �أو ع�سكرية .بيد �أن �أع�ضاء املجل�س مل يحوزوا على �سلطة �أو قوة
مبا�شرة.
يف منبج� ،ش ّكلت وحدات الأمن الكردية جلنة �أمنية تتك ّون من �أعيان حمليني ،وال�شرطة،
وكوادر مرتبطة بالأكراد 30.كان دور هذه اللجنة التدقيق يف توجهات ال�سكان املحليني ،حيث
ُط ِل َب من الأعيان املحليني �ضمان مواطنيهم من �سكان املح ّلة .مث ًال� ،سمحت القوات الكردية يف
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منطقة �سلوك قرب تل �أبي�ض لل�سكان الذين نزحوا �سابق ًا ب�سبب النزاع بالعودة �إىل منازلهم
ب�ضمانة الأعيان املحليني 31.وهكذا� ،أ�صبحت هذه اللجنة �أهم و�سيط ،وت�س ّنمت دور الرقابة
االجتماعية يف جمتمعها املحلي.
جتدر املالحظة هنا �أن هذه الرتتيبات الترقى �إىل مرتبة تقا�سم ال�سلطة مع املجتمعات
املحلية ،لأن ال�سلطة احلقيقية والرقابة على املوارد (يف جماالت املداخل �إىل اخلدمات وتوفري
الوقود و�إدارة املخابز وال�سيطرة على �إدارة الأمن) يف هذه البلدات العربية �أ�سا�س ًا بقيت يف يد
القوات الكردية.

ماذا بعد؟
تفرت�ض غالب ًا نقا�شات ال�سيا�سة العامة حيال �سورية يف املحافل الدبلوما�سية الدولية ب�أن
�شك ًال من �أ�شكال الالمركزية �سيكون �ضروري ًا يف �سورية لأي جناح على املدى الطويل للت�سوية
ال�سلمية .وت�شري الالمركزية ،كما ُتتداول يف �أو�ساط اخلرباء وامل�س�ؤولني� ،إىل عالقات القوة بني
ال�سلطات يف دم�شق وبني املحافظات ،مثل �إدلب �أو حماه �أو حم�ص .لكن يف �سياق هذا املعنى،
ُتعترب �سورية المركزية الآن وفق القانون  107ال�صادر يف العام  32.2011فالعالقات الأهم
كانت ،و�ستبقى ،تلك القائمة بني ال�سلطات املركزية وبني املحليات ،كما هو وا�ضح يف ال�شبكات
املحلية لأعيان العائالت ،ورجال الأعمال ،وال�شخ�صيات الدينية وغريهم.
ثم �أن �سورية كانت على �أر�ض الواقع تاريخي ًا مبثابة عملية م�ساومات متّ�صلة و�سباق على
ال�سلطة بني النظام وبني هذه املجموعات التي متتعت بقدر من اال�ستقالل واحلكم الذاتي .ويف
ال�سعي �إىل العثور على مفاتيح حلل النزاع احلايل وب�سط �سالم ُيعتد به يف �سورية ،يتعينّ �أن
يكون ثمة تركيز جديد على هذه ال�شبكات املحلية ،لأنها �ستكون حمورية ل�ضمان جناح �أي ترتيب
�سلمي م�ستقبلي ،وللخطط االقت�صادية لإعادة البناء.
واحلال �أن الو�ضع ال�سيا�سي ال�سوري تع ّقد �إىل حد كبري
ب�سبب انهيار احلدود والهياكل الإدارية للدولة يف خ�ضم
تعقّد الو�ضع ال�سيا�سي ال�سوري �إىل حد كبري ب�سبب
ً
احلرب ،خ�صو�صا يف �شمال و�شرق �سورية .مث ًال ،مل تعد حلب
انهيار احلدود والهياكل الإدارية للدولة يف خ�ضم
تعمل كمحافظة واحدة ،بل جرى اال�ستيالء على �أ�شطار كبرية
احلرب.
منها ُ�ض َّمت �إىل م�شاريع �سيا�سية منف�صلة على يد امليلي�شيات
الكردية ،والنظام ،والدولة الإ�سالمية ،وجمموعات املعار�ضة املدعومة من تركيا.
وما فاقم من حدة هذه التحديات �أن عملية الالمركزية تفرت�ض �أن هناك� ،أو يجب �أن يكون،
عالقة فاعلة بني املركز وبني الأطراف (�أو املحليات) ،بيد �أن هذه مل تعد حتمية يف البالد التي
غرقت يف وحول احلرب طيلة �سنوات �ست ،بكل ما ت�ض ّمنه ذلك من �شكاوى وتظلمات هائلة
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بني ال�سلطات املركزية وبني العديد من النواحي املحلية .ال بل حتى جمموعات املعار�ضة التي
ت�صطف ظاهري ًا يف اخلندق نف�سه ،كانت عاجزة عن �إقامة �أدوات حوكمة المركزية بني بع�ضها
البع�ض .يف بدايات النزاع� ،ش ّكلت املعار�ضة حكومة م�ؤقتة كان هدفها ا�ستن�ساخ نظام الدولة
املركزية ال�سورية .لكن ،لأن االنتفا�ضة كانت حم ّلوية �إىل ح ّد كبري منذ ا�ستهاللها وتط ّورت يف
�إطار مقاربات عملية ،وجدت احلكومة امل�ؤقتة نف�سها يف مواجهة مناطق حملية ُمتم ّكنة وغري
م�ستعدة دوم ًا للتعاون .وهكذا جهدت املعار�ضة ملواجهة هذه العقبة الك�أداء عرب حماولة �إقامة
منوذج جديد ،من دون �أن تبدو انف�صالية ،وهي تهمة انهالت على ر�ؤو�س الأكراد بعد �أن �أعلنوا
النظام الفدرايل الذي اليرتبط ب�أي عالقة مع ال�سلطة املركزية.
حتتاج �أي ت�سوية �سيا�سية كي ت�صبح ف ّعالة �إىل �أن ت�أخذ بعني االعتبار قوة املحليات
والديناميكيات املتع ّلقة بها� .إذ �أن تقا�سم ال�سلطة ا�ستناد ًا �إىل املعطى اجلغرايف وح�سب لن
ينجح يف �سورية ،لأن كل منطقة تتجز�أ �إىل مناطق حملية خمتلفة ،ولها م�ستويات متباينة من
القوة وال�سلطة ،وتقيم عالقات مغايرة مع العامل اخلارجي .وباملثل ،من غري املحتمل �أن حتظى
اتفاقية لتقا�سم �سلطة ت�ستند ح�صر ًا �إىل �إ�صالح احلكومة املركزية ال�سورية ب�أي جاذبية ،لأنه
من امل�شكوك به �أن يقبل النظام ب�ضم �أي كان �إىل هيكليته الداخلية على نحو ف ّعال .وبهذا املعنى،
لن حتل الالمركزية كما يجري ت�صويرها الآن ،النزاع الراهن ،ويجب �أن ت�ستهدف مفاو�ضات
ال�سالم ،بد ًال من ذلك ،ترتيب مفا�صل ال�سلطة الفدرالية للحكومة املركزية يف عالقتها مع
جماالت �صنع القرار املحلي التي تتمتع بها خمتلف املحليات .مثل هذه املقاربة ميكن �أن ت�ساعد
على تقلي�ص التوترات العميقة بني املجتمعات املحلية وبني الدولة ،وكذلك بني هذه املجتمعات
نف�سها ،ماقد ي�ساهم يف ب�سط �سالم م�ستدام.

خامتة
حافظ الهيكل املحلي الكامن يف الديناميكيات االجتماعية -ال�سيا�سية يف العديد من نواحي
�سورية على نف�سه طيلة �سنوات احلرب ال�ست ،حتى حني تع ّر�ض نهجه وو�سائله على نحو جذري
�إىل التب ّدل ،وحتى حني تغيرّ ت الهياكل الإدارية ال�سابقة للمحافظات واملناطق يف الدولة ال�سورية
ب�شكل مل يعد ثمة جمال لإ�صالحها �أو ترميمها.
لقد عمد نظام الأ�سد �إىل تو�سيع �شبكات و�سطائه املحليني يف املناطق اخلا�ضعة �إىل �سيطرته
يف �سبيل احلفاظ على �سلطته ،مع ت�سارع التغيرّ يف طبيعة وحجم النزاع .ويف هذه الأثناء،
كان العديد من املحليات الواقعة حتت �سيطرة املعار�ضة ت�شهد �صعود جنم نخب جديدة تعمل
كو�سيطة تبتهل م�ساعدة مانحني �أجانب متناق�ضي الأهداف ،ما �أ�شعل لهيب التناف�س والتزاحم
بني هذه النخب وبني مناطقها املحلية ،و�شتت اجلهود خللق قيادة معار�ضة مركزية� .أما
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الوحدات الكردية التابعة لقوات �سورية الدميقراطية فقد ا�ستحدثت هيكلية �إدارية جديدة كلي ًا
ل�ضمان الأمن يف املناطق التي �سيطرت عليها ،فيما ّمتت املحافظة يف الوقت نف�سه على الأبعاد
االجتماعية – ال�سيا�سية واجلغرافية للمحليات.
بدا �أن �أحد �أهداف النظام يف املرحلة الراهنة من النزاع ،هو �إعادة تثبيت ال�سلطة ال�سيا�سية
لدم�شق على ال�سكان يف املناطق اخلا�ضعة �إىل �سيطرة املعار�ضة ،من خالل مركزة تد ّفق املوارد
�إليها من العا�صمة .كما حاول النظام �أي�ض ًا ،بدعم رو�سي ،ا�ستلحاق الو�سطاء املحليني احلاليني
(�أو خلق و�سطاء جدد) وا�ستيعابهم داخل �شبكات النظام� ،أو �سحق املح ّلة برمتها عرب القوة
الع�سكرية ،كما حدث يف �أواخر العام املا�ضي يف �شرق حلب وقبلها يف داريا.
بيد �أن �أي �سالم ذي مغزى حلقبة مابعد النزاع� ،سيتطلب
�إن �أي �سالم ذي مغزى حلقبة مابعد النزاع� ،سيتطلب
على نحو حتمي تقريب ًا مفاو�ضات �سيا�سية تنجم عنها �صفقة
على نحو حتمي تقريب ًا مفاو�ضات �سيا�سية تنجم عنها
جديدة بني احلكومة املركزية وبني املحليات� :صفقة ت�ضع �أطر
�صفقة جديدة بني احلكومة املركزية وبني املحليات.
وحدود ال�سلطة املركزية و ُت�سبغ الطابع الر�سمي على ال�سيطرة
املحلية و�صنع القرار يف خمتلف جماالت االهتمامات املحلية.
لكن الإ�صالحات الد�ستورية التي ُت�سن لتحقيق الالمركزية �ستكون جمرد مبادرات جوفاء �إذا
ماكان النظام قادر ًا على �إعادة مركزة املوارد يف يده وفر�ض �سلطته جمدد ًا على الو�سطاء
داخل مناطق املعار�ضة .و�إذا ما حدث ذلك ،ف�إن الأموال التي �ستتدفق حتم ًا على �سورية لإعادة
الإعمار� ،ستُم ِّكن ثانية على الأرجح كوادر مماثلة لتلك النخب الن ّهابة التابعة للنظام التي
انتف�ضت قطاعات وا�سعة من ال�سكان �ضدها العام .2011
حني ن�ضع يف االعتبار حجم الدمار الكا�سح الذي حلق بالرثوات يف �سورية جراء النزاع ،ف�إن
التفاوت االقت�صادي وال�سخط �سيتفاقمان ب�شكل حاد .ويف هكذا بيئة� ،سيكون اال�ستقرار طويل
الأمد لأي اتفاقية �سالم مو�ضع �شك عميق.
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