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السياسات التنازعية في سورية

أسفرت االنتفاضة السورية ،التي اندلعت رشارتها األوىل يف آذار/
مارس  ،2011عن تسييس ال سابق له للشباب السوري .يف أعقاب
حملة االعتقاالت وعمليات التعذيب التي طالت الشباب يف مدينة
درعا الجنوبية ،تدفق مئات آالف السوريني إىل الشوارع لالحتجاج
عىل عقود مديدة من القمع الذي متارسه الدولة .أعرب هؤالء عن
سخطهم حيال الطريقة التي ت ُحكم مبوجبها البالد وطالبوا بالحريات
األساسية والكرامة.

ميكن تصنيف مختلف جوانب املقاومة للنظام السوري ،ومعها
تالوين االنخراط يف هذه املقاومة ،بأنها عموماً شكل من أشكال
السياسات التنازعية ،أي التفاعل بني السياسات والتنازع والعمل
الجامعي 1.وتكمن السامت األساسية للسياسات التنازعية يف األعامل
الجامعية التي تجري خارج إطار مؤسسات الدولة (أي
االحتجاجات ،والعرائض ،والعصيان املدين ،والشغب ،وأحياناً أعامل
العنف وبالتايل النزاع) .يف أشكالها غري ال ُعنفية ،تُعترب السياسات
التنازعية عامالً حاسامً يف عملية املشاركة السياسية .أشكال
االحتجاج هذه كانت واسعة ومتن ّوعة يف بقاع العامل كافة ،وتراوحت
بني حركة «احتلّوا [وول سرتيت]» يف الواليات املتحدة،
واالحتجاجات األخرية يف تشييل ،وثورة املظالت يف هونغ كونغ .هذه
الحركات غالباً ما متحورت حول مسائل التفاوت والالمساواة،
والحقوق املدنية والسياسية ،خاصة بالنسبة إىل األقليات الدينية
وتغي املناخ ،وغريها.
واإلثنيةُّ ،

شكّلت املعارضة مئات اللجان املحلية (التنسيقيات) وهيئات من
املجتمع املدين ،التي نظّمت بدورها مظاهرات يف بلدات ومدن يف
وعبت بوسائل خالقة عن تظلامتها .وأصدرت
أنحاء سوريةّ ،
مطبوعات إلكرتونية ومواقع إعالمية بديلة ،وأطلقت حوارات
موسعة حول سورية التي يعرفون ،وتلك التي يرغبون يف
ونقاشات ّ
رؤيتها مستقبالً .بيد أن الردود العنيفة للدولة عىل هذا الحراك،
والتي كانت تزداد قسوة مع األيام ،مضافاً إليها دخول قوى إقليمية
ودولية عىل الخط ،س ّهلت بدء نشوب التم ّرد املسلّح..

كل من األنظمة الدميقراطية
تح ُدث السياسات التنازعية يف ٍّ
والسلطوية عىل حد سواء ،ويرتبط نجاحها أو فشلها مبارش ًة بالفرص
السياسية امل ُتوافرة .هذه الفرص ،التي يُح ّددها مدى انفتاح النظام
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توسع الطيف اإليديولوجي للمعارضة
مع الوقت،
ّ
ً
فيضا
تلقت
في سورية .فالجماعات اإلسالمية التي ّ
من التمويل والدعم الخارجيين ،بما في ذلك آالف
المقاتلين األجانب ،بدأت تحظى بشعبية ...في هذه
تعرض الناشطون المدنيون ،الذين كانوا في
األثناءّ ،
الصفوف األمامية لالحتجاجات السلمية ،إلى
استهداف مقصود من طرف النظام السوري
وجماعات معارضة.
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امل ُتنازع عليه عىل األطراف الجديدة يف املشهد السيايس ،ووجود
مراكز مستقلة متع ّددة للسلطة ،لها تأثريات كربى عىل حصيلة
الحركات امل ُتنازِعة 2.وسبق لباحثني أن الحظوا فرصة نجاح ملثل هذه
الحركات يف األنظمة الدميقراطية أكرث بكثري من األنظمة السلطوية،
حيث قد يؤدي القمع فيها إىل دفع عنارص تكون معتدلة يف البداية
إىل التطرف.
يف العام  ،2011نشب االحتجاج السيايس يف عدد كبري من بلدان
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مبا يف ذلك البحرين ،والعراق،
واألردن ،ولبنان ،واملغرب ،و ُعامن ،وسورية ،وتونس ،واليمن .وقد
شارك مئات اآلآلف ،إن مل يكن املاليني ،من املواطنني يف املنطقة يف
احتجاجات متفاوتة الحجم ،مطالبني بالتغيري .هؤالء تح ّركوا بطريقة
غري مسبوقة ،حيث كان يلتئم شملهم كأفراد أو مجموعات،
فينظّمون لقاءات عىل مستوى املجتمعات املحلية ،ونقاشات عامة،
وحمالت توعية مدنية ،ونشاطات عىل اإلنرتنت .عالو ًة عىل ذلك،
كان هناك أيضاً تفاعل ثقايف مم ّيز متثّل يف فن الجدرانيات والرسوم،
ومرسح الشارع ،واملوسيقى ومقاربات وعوامل أخرى لعبت دورا ً
حاسامً يف تحديد مسارات ومصائر مثل هذه الحركات ،منها ما
يتعلق مبا إذا كانت النخبة السياسية تعتقد بأن االحتجاجات تشكّل
خطرا ً وجودياً عىل مصالحها الخاصة الراسخة؛ واألساليب التي
تختارها هذه النخب (وأجهزتها العسكرية) للرد؛ والسياقات
االجتامعية -االقتصادية وتجارب العنف السيايس السابقة؛ ووجود
منظامت مجتمع مدين منظّمة ،عىل غرار نقابات العامل ،تكون
قادرة عىل قيادة التغيري.

إضاف ًة إىل ذلك ،ترك تو ّرط القوى اإلقليمية والدولية يف هذه
النزاعات بصمته عىل املحصالت ،خاصة حني أ ّدت إىل عسكرة ما
كان يف البداية معارضة سلمية لسياسات الدولة .بيد أن العنف
الذي ابتُليت به بلدان كالعراق وسورية وليبيا واليمن بعد العام
 ،2011كان كذلك مبثابة نذير سيؤدي إىل تعزيز الطبيعة الالعنفية
الحتجاجات الجزائر والعراق ولبنان والسودان وتونس.
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حني انطلقت االحتجاجات يف سورية ،لجأ النظام الرافض ملشاركة
السلطة ،إىل العنف .ويف غضون أشهر قليلة ،تح ّولت انتفاضة
سلمية ،مدنية ،لعبت فيها لجان التنسيق املحلية دورا ً وازناً ،إىل مترد
مسلّح.
وفيام كانت الجامعات املسلحة التي م ّولت قوى خارجية معظمها،
أكرث نشاطاً ،شكّلت املعارضة السياسية هيئة متثيلية يف اسطنبول
ُعرفت باسم املجلس الوطني السوري يف ترشين األول/أوكتوبر
توسع الطيف اإليديولوجي للمعارضة يف
 2011.3ومع الوقتّ ،
سورية .فالجامعات اإلسالمية التي تلقّت فيضاً من التمويل والدعم
الخارجيني ،ومن ضمنهم آالف املقاتلني األجانب ،بدأت تحظى
بشعبية يف أوساط املعارضة املسلحة والسياسية .لعب بعض هذه
الجامعات الحقاً دورا ً نافذا ً يف مفاوضات السالم الرسمية .ويف هذه
األثناء ،تع ّرض الناشطون املدنيون ،الذين كانوا يف الصفوف األمامية
لالحتجاجات السلمية ،إىل استهداف مقصود من طرف النظام
السوري وجامعات معارضة .عدد كبري من هؤالء النشطاء – ومن
بينهم رزان زيتونة وسمرية الخليل ووائل حامدة وناظم حامدي )
مخطويف دوما األربعة( وعضو اللجنة الدبلوماسية للهيئة الكردية
العليا عيىس حسو  -إما اختفوا قرصا ً ،أو ُسجنوا ،أو قُذف بهم إىل
املنايف .يف غضون ذلك ،كانت الجامعات املسلحة املعارضة تنجح
4
تباعاً يف السيطرة عىل نحو  60يف املئة من األرايض السورية.
اليوم ،وبعد حواىل ٍ
عقد من هذه التطورات ،استعاد النظام السوري،
مبساعدة عسكرية حاسمة من روسيا وإيران ،السيطرة عىل معظم
أنحاء البالد .وهو حقّق ذلك باستخدام عمليات الحصار ،وتكتيكات
التجويع ،واملصالحات القرسية 5.ويف نهاية العام  ،2018كان 6.7
ماليني سوري يبحثون عن مأوى يف كل أرجاء املعمورة 6.وحتى آذار/
مارس  ،2020كان  5.4ماليني سوري عىل األقل يقيمون يف بلدان
8
مجاورة 7،فيام نزح  6.6ماليني آخرين داخلياً.

الدمار املادي يف سورية كاسح ،إذ ق ّدر مبعوث األمم املتحدة
السابق إىل سورية ستيفان دي ميستورا أكالف إعادة البناء بنحو
 250مليار دوالر 9.باملثل ،ق ّدر البنك الدويل أن سورية خرست منذ
العام  2010ما يوازي  226مليار دوالر عىل األقل من ناتجها املحيل
اإلجاميل 10.ومنذ النصف األول من العام  ،2020تواجه محافظة
إدلب الشاملية ،وهي آخر معقل يف يد املعارضة ،باستثناء مناطق
سيطرة األكراد ،هجوم النظام السوري والقوات الروسية واإليرانية،
وعلق بني فيك كامشة هذا القتال أكرث من  950ألف شخص 11.وقد
أصبحت إدلب مالذا ً داخلياً للنازحني السوريني الذين أُجربوا عىل
مغادرة مناطق أخرى عرب ما يس ّمى «اتفاقات املصالحة».

أسفر العنف عن عدد من التحديات التي ساعدت عىل تقويض
معارضة النظام :األول هو التشظي التنطيمي .وكام أبان عمر
الرساج وفيليب هوفامن يف مقاربتهام ،كان فقدان االتساق
التنظيمي واالنقطاع بني املعارضة الداخلية واملعارضة السياسية
خارج سورية هام عقب أخيل الجناح املدين الوطني امل ُعارض لألسد.
وقد بقي هذا الجناح املدين الوطني يف املنفى عاجزا ً عن مامرسة
نفوذ يُعتد به عىل شبكة مؤسسات الحوكمة املدنية املعقّدة وغري

الكيانات التي تك ّبدت مثناً فادحاً بسبب ذلك ،شملت أطرافاً
نصه .يف نهاية
عسكرية ومدنية يف آن ،كام يوضح أسعد العيش يف ّ
املطاف ،استتبع العبون دوليون وإقليميون الهياكل امل ُعارضة
الرئيسة الثالث التي برزت العام  - 2011لجان التنسيق املحلية،
والهيئة العامة للثورة السورية ،واملجلس األعىل للثورة السورية.
حدث هذا االستتباع عىل مرحلتني :األوىل ،من خالل التمويل
األجنبي للمنظامت غري الحكومية الذي مكّن ،مع الوقت ،املمولني
األجانب من مامرسة نفوذ كبري عىل األجندات السياسية واإلنسانية
الخاصة مبختلف املجموعات يف سورية .وهذا طرح عىل منظامت
املجتمع املدين مسألة دورها يف تقديم الخدمات ،ثم َدفَ َع العديد
منها الحقاً إىل التح ّول نحو العمل يف مجال الخدمات اإلنسانية
فبدأت تلعب دور امل ُم ّون لخدمات عامة أساسية كانت من
مسؤولية الحكومة يف فرتة ما قبل الحرب .واليوم ،ت ُواجه املعارضة
املدنية وضعاً مامثالً :إذ أن اإلطار السيايس إلنهاء النزاع السوري
يتح ّدد يف معظمه من جانب امل ُسلحني والقوى الدولية ،وهذا ما
يجعل كالً من بقاء املعارضة املدنية عىل قيد الحياة وتوافر الرؤية
املو ّحدة ملستقبل سورية ،أمرين فائقي الصعوبة.
هذان التحديان ترافقا مع آخر ثالث :حال تشتّت الحركات السورية
امل ُتنازعة دون تشكّل مؤسسة واحدة متثّل املعارضة السورية عىل
األرض ،أو يف املفاوضات .وأسفر ذلك أيضاً عن غياب أي ناطق باسم
ماليني السوريني النازحني داخلياً أو يف املنايف .وبالنسبة إىل الكثري
من هؤالء السوريني ،كانت املعارضة السياسية ظاهرة ق َِص َية
ومنقطعة عن بؤسهم اليومي ،هذا يف حني مل تكن كوكبة الجامعات
العسكرية العاملة تحت يافطة املعارضة ،سوى ممثلة لداعميها
الدوليني ببساطة .ومع مرور الوقت ،بدأ يشعر العديد من السوريني
12
بأن هذه الجامعات خانتهم.
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يُجادل املؤلّفون أن السياسات التنازعية يف سورية أظهرت سامت
مشابهة لتلك التي حدثت يف بلدان أخرى ،وإن بشكل أكرث إسهاباً
بكثري .ويف حني بدا أن الفرص السياسية للدفع باتجاه التغيري كانت
مفتوحة عىل مرصاعيها يف املنطقة يف العام  ،2011إال أن النظام
السوري كان غري قادر أو غري ُمستعد الستيعاب الالعبني السياسيني
الجدد .وهكذا ،ويف سياق قمع الدولة واملصالح الدولية واإلقليمية
قي مجال متويل تغيري النظام ،كان التح ّول نحو العنف السيايس قد
أصبح أمرا ً ال مناص منه.

ثم جاء التحدي الثاين ليفاقم هذا التشظي ،واملتمثّل يف مسألة
متويل الثورة .فقد خاضت املعارضة السياسية نضاالتها لسنوات من
دون الحاجة إىل أموال لبناء نفوذ وازن لها داخل سورية .بيد أن
النزاع العسكري وتدهور األوضاع اإلنسانية أثبطا هذه املعارضة،
خاصة فيام كانت القوى الدولية تخلق أقنية متويل تقفز كلياً فوق
هيئاتها.
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لقد جعل الرئيس السوري بشار األسد املعارضة السياسية داخل
سورية أمرا ً بالغ الصعوبة .مع ذلك ،ال تزال هذه املعارضة حيّة
وتنبض بني ناشطني ،وصحافيني ،وأكادمييني ،خاصة يف الشتات
السوري .يضم هذا امللف بني دفّتيه دراسات لستة ناشطني وباحثني
وصحافيني وأكادمييني ومحللني انخرطوا بعمق يف االنتفاضة طيلة
العقد املايض ،وذلك بهدف التفكّر مبسار االنتفاضة السورية وتح ّري
آفاقها املستقبلية .وتستطلع هذه األقسام مختلف أشكال املعارضة
السياسية ومدى تواصلها أو انقطاعها عن األمناط السابقة من
رؤى حول فرص النشاط املدين
حركات االحتجاج املدين ،وتوفّر ً
الساعي لتحقيق التغيري ،يف خضم استعادة النظام السيطرة عىل
األرايض السورية.

الشفافة التي برزت داخل سورية مع توايل النزاع فصوالً .كام بقي
منفصالً عملياً عن مروحة الفصائل التي ضمنت األمن يف املناطق
خارج سيطرة الحكومة.

يتحدد اإلطار السياسي إلنهاء النزاع السوري في
ّ
المسلحين والقوى الدولية ،وهذا ما
معظمه من جانب ُ
كال من بقاء المعارضة المدنية على قيد الحياة
يجعل ً
الموحدة لمستقبل سورية ،أمرين
وتوافر الرؤية
ّ
فائقي الصعوبة.

يبي
يف هذا السياق ،بات إرث املايض يحتل صدارة األحداث .وكام ّ
الرساج وهوفامن ،وكذلك منهل باريش يف مداخالتهم ،فإن تاريخ
السياسات التنازعية يف سورية هو الذي صاغ سلوكيات قوى
املعارصة واملقاومة املدنية .فقد تشكّل الجناح املدين -الوطني ،كام
ناقش الرساج وهوفامن ،أساساً من أفراد ومجموعات عارضت
النظام يف السابق ،سواء منهم الذين وقّعوا إعالن دمشق للتغيري
الوطني والدميقرطية يف ترشين األول/أكتوبر ، 200أو جامعة
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اإلخوان املسلمني وناشطني آخرين يف املنفى.
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هذا التاريخ من السياسات التنازعية لعب أيضاً دورا ً مهامً يف
محافظة إدلب ،وهي محط تركيز باريش .هناك ،برزت حكومة شبه
مستقلة تحت مظلة هيئة تحرير الشام ،وهي ائتالف ملجموعات
طرفها الرئيس هو جبهة النرصة ،فرع القاعدة يف سورية .ويجادل
باريش أنه عىل الرغم من استخدام النظام السوري والقوات
الروسية وجود جبهة النرصة لوصم إدلب بأنها معقل لألرهاب لتُربر
هجومها عىل املحافظة ،إال أن الحقيقة مختلفة متاماً .فاملقاومة
املحلية لحكم جبهة النرصة كانت وازنة ،وتواصلت من خالل ال ُبنى
والشبكات االجتامعية املعقّدة التي شملت أحزاباً سياسية لها تاريخ
مديد من املعارضة للنظام السوري ،والطبقات الوسطى يف بعض
البلدات ،ورجال دين كاريزميني ،وقبائل .ويوضح باريش أن مثل
هذه الديناميكيات رمبا تلعب أيضاً دورا ً يف مقاومة تدعيم سيطرة
النظام عىل إدلب ،إذا ،أو حني ،يستعيدها.
تط ّورت املعارضة بشكل مختلف يف تلك املناطق من سورية القابعة
تحت سيطرة النظام ،الذي وظّف كل وسيلة يف حوزته لتعزيز
سلطته والحفاظ عىل البقاء .تستعرض سوسن أبو زين الدين وهاين
فاكهاين كيف يجري استخدام إعادة البناء للتأثري عىل املصري النهايئ
يف تلك املناطق.
هنا ،يستخدم املؤلّفان أسلوب بناء حي جديد يف دمشق يدعى

“ماروتا سيتي” فوق املساكن العشوائية يف حي بساتني الرازي،
كحالة دراسية يح ّددان مبوجبها كيف يستخدم النظام إعادة اإلعامر
لتوطيد حكمه السلطوي .فهو أصدر مراسيم تس ّهل مصادرة
املساكن غري الرسمية وامللكيات الخاصة ،فيام كانت متطلباته
ٍ
كابوس
اإلجرائية امل ُغالية تقذف بآالف العائالت املطرودة إىل براثن
من الفساد البريوقراطي ،وهي تحاول ضامن سكن بديل أو تطالب
بحقوقها يف امللكية .وعىل الرغم من إمكانيتهم املحدودة ،كان
السكان السابقون يقاومون املرشوع من خالل إعالم الدولة ووسائل
التواصل االجتامعي ،ويشكّلون مجموعات للتعبري عن مطالبهم
املشرتكة ويتشاطرون املعلومات .كام أن السوريني يف الشتات
يع ّبئون صفوفهم ملواجهة اسرتاتيجيات النظام ،وهم تواصلوا مع
املجتمع الدويل مثريين مبدأ إعادة البناء العادل ،ويُع ّدون الخرائط
والبيانات املكانية لتوثيق حقوق امللكية والخروقات التي تجري
فيها ،ويصوغون خيارات سكن بديلة.
عالو ًة عىل ذلك ،تربز يف حمص ديناميكيات موازية ،هي محور
مداخلة جامنة قدور .حمص هذه ،التي ُهل َّل بها سابقاً كعاصمة
الثورة ضد نظام األسد ،كانت املحافظة األوىل التي واجهت حمالت
القوات الحكومية ،وسقطت يف يد النظام يف أيار/مايو  .2018املدينة
اليوم منقسمة بعمق وفق ثالثة خطوط متباينة -بني أنصار النظام
وخصومه ،وبني الطوائف ،وبني الداعمني الدوليني األساسيني
لسورية ،أي روسيا وإيران .وكام يفعل النظام يف مقاربته لـ”ماروتا
سيتي” ،يقوم باستخدام إعادة البناء يف حمص ملكافأة قواعده
الشعبية وحرمان املناطق التي كانت يف قبضة املعارضة سابقاً من
التمويل ،أو حرمان سكانها النازحني من حق العودة .ثم تأيت
التوترات واملصالح املتنافسة بني روسية وإيران لتفاقم تشظي
املدينة.
وهكذا ،وفيام يتمحور جل اهتامم أهايل حمص حول الحفاظ عىل
بقائهم ،تبدو آفاق التسوية السلمية للسياسات التنازعية التي
تستطيع مبوجبها كل الفئات طرح مطالبها ،محدودة للغاية .يُر َّجح،
بدالً من ذلك ،كام تجادل قدور ،أن تصبح حمص بؤرة رصاع
مستقبيل ال تشتمل عىل أي برنامج سليم للعدالة االنتقالية ،وال
تعالج التصدعات االجتامعية يف املدينة ،وال تضمن شكالً من أشكال
املحاسبة.
خالصة القول :تُظهر مختلف أقسام هذا البحث أن غريزة النظام
للحفاظ عىل البقاء بأي مثن ،ت ُغلق األبواب يف وجه أي فرصة
محتملة للتغيري .ومع ذلك ،ليست املقاومة عىل مستويات عديدة

باألمر املستحيل ،ال بل هي تحدث اآلن .فعىل الرغم من كل
التحديات ،أ ّدت السياسات التنازعية منذ اندالع االنتفاضة يف البالد
إىل نرش الوعي لدى أجيال من السوريني حيال حقوقهم السياسية
واالقتصادية -االجتامعية والثقافية .وكام تدل تجارب بلدان أخرى،
تشعل السياسات التنازعية فتيل تغيري بعيد املدى ،وتؤث ّر عىل
األنظمة السياسية وخيارات السياسة العامة.

عصام القييس باحث مساعد يف مركز كارنيغي للرشق األوسط يف
بريوت .يعمل عىل السياسات التنازعية والدول املتح ّولة والرصاعات
عرب الحدود ،وقضايا أخرى تواجهها املنطقة .هو حائز عىل ماسرت يف
دراسات الرشق األوسط من مركز الدراسات العربية والرشق-
أوسطية يف الجامعة األمريكية يف بريوت.
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مركز كارنيغي للشرق األوسط

يحي مديرة مركز كارنيغي للرشق األوسط يف بريوت .ترتكّز
مهى َ
أبحاثها عىل التعددية والعنف السيايس والعدالة االجتامعية
وتحديات املواطنة والتأثريات السياسية واالجتامعية-االقتصادية
الناجمة عن أزمة الهجرة واللجوء.

السياسات التنازعية في سورية

التوصل إىل تسوية سياسية مستدامة يف
ويف حني يبدو احتامل ّ
سورية باهتاً ،يُواصل آالف السوريني العمل من أجل وطن أكرث
عدالً .وهذا يأيت يف وقت يضطّر فيه نظام ُمتهالك إىل االعتامد عىل
مروحة واسعة من القوى العسكرية وغري العسكرية للحفاظ عىل
سيطرته عىل األرايض التي يستعيدها .ومع ذلك ،ويف بعض املناطق
مثل درعا ،مسقط رأس االنتفاضة السورية ،عاد املواطنون مج ّددا ً
إىل الشارع للمطالبة بالتغيري .والحال أن سيل أنهار االحتجاج يف
سورية اليوم التزال تتدفق بغزارة وعمق ،وهذا سيستمر يف
املستقبل املنظور.
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َم َس ُار المعارضة السياسية السورية نحو
مآل التهميش
السياسات التنازعية في سورية

عمرو السراج وفيليب هوفمان

مقدمة
ّ

ويف حني أن مروحة من الجامعات السياسية والعسكرية شهرت
سيف املعارضة ضد نظام األسد ،إال أن عنارص الجناح املدين-
الوطني يف املعارضة تشاطروا تاريخاً أكرث متايزا .إذ ترضب هذه
املعارضة جذورها يف إعالن دمشق للتغيري الوطني الدميقراطي يف
ترشين األول/أكتوبر  2005الذي وقّعه ناشطون من كل ألوان
الطيف السيايس تحت شعار اإلصالح السيايس .وبعد أن نشبت
االنتفاضة يف العام  ،2011انضم العديد من امل ُوقعني إىل جامعة
اإلخوان املسلمني وشخصيات سياسية منفية أخرى لتشكيل املجلس
الوطني السوري .هذا املجلس ،وغريه من املجموعات األخرى ،ح ّول

يشيرون إلى الجناح الوطني -المدني على أنه
«المعارضة السورية»ُ ،مبرزين بذلك أهميته
المفترضة.
ُ

نفسه الحقاً إىل االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
الذي ات ّخذ من إسطنبول مقرا ً له و ُعرِف أيضاً باسم االئتالف الوطني
السوري ،وكانت أداة الحوكمة فيه الحكومة السورية املؤقتة .كام
ض ّمت املعارضة السورية أيضاً هيئة التفاوض لقوى الثورة
واملعارضة السورية ،وهي مظلة تنظيمية شُ كّلت بحفز من
السعودية لتوحيد املجموعات السياسية السورية تحضريا ً ملفاوضات
السالم التي رعتها األمم املتحدة.
كل من األطراف السورية والدولية يشريون إىل
لسنوات عدة ،كان ٌ
الجناح الوطني -املدين عىل أنه «املعارضة السورية»ُ ،مربزين بذلك
أهميته امل ُفرتضة .وألن هذه املعارضة شاركت يف خطة سالم لسورية
أرشفت عليها األمم املتحدة ،وكانت تعود بأصولها إىل الحملة
املدنية املديدة ضد نظام األسد ولصالح اإلصالح ،فهي متتّعت

مركز كارنيغي للشرق األوسط

منذ ُغ ّرة االنتفاضة السورية ،واجهت املعارضة املدنية -الوطنية (أي
أولئك الناشطون والسياسيون الذين حظوا معاً باعرتاف دويل بهم
كبديل عن نظام الرئيس بشار األسد) عقبات كأداء أمام احتامل
تح ّولها إىل طرف وازن داخل سورية .فهي كانت غري قادرة عىل
مامرسة نفوذ ذي شأن عىل شبكة مؤسسات الحوكمة املدنية
املعقّدة وغري الشفافة التي انبثقت مع تتابع النزاع فصوال ،كام
كانت منفصلة عملياً عن الفصائل املسلحة التي أ ّمسكت بزمام
األمن يف املناطق السورية الخارجة عن سيطرة الحكومة.

كل من األطراف السورية والدولية
لسنوات عدة ،كان ٌ
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برشعية ومل ت ُواجه شكوكاً ج ّدية بها يف بداية االنتفاضة .بيد أن
تصاعد حدة الرصاع العسكري يف البالد ،وما رافقه من أزمات
إنسانية ،وتفاقم السامت الطائفية ،خلق ديناميكيات ه ّمشت عىل
نحو متزايد األبعاد املدنية والوطنية ،ما أدى يف خامتة املطاف إىل
التهميش الكامل للمعارضة السورية.

التحديات التي واجهتها المعارضة
السورية
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طيلة مسار النزاع السوري ،ساهم العديد من العوامل يف الحد من
قدرة املعارضة املدنية -الوطنية عىل لعب دور ف ّعال كقوة سياسية
يُعتد بها .من بني هذه العوامل قضايا تتعلّق باملعارضة نفسها
وخياراتها ومناحي قصورها ،إضافة إىل مسائل تتّصل بالبيئة
السياسية التي تنشط يف سياقها والتي ال كبري سيطرة لها عليها .عىل
سبيل املثال ،مل تُبلور املعارضة املدنية -الوطنية قط أهدافاً
اسرتاتيجية واضحة ،وكانت غري قادرة عىل التصدي بنجاعة لتحديات
تعي عىل املعارضة أن ت ُباري وتنافس العديد من
املنفى .كذلكّ ،
الالعبني السياسيني امل ُنخرطني يف الرصاع ضد نظام األسد ،مبا يف ذلك
الجامعات اإلسالمية ،فيام كانت هي يف الوقت عينه تعاين من
األجندات املتباينة لداعميها الخارجيني.
التحديات الداخلية :األهداف غير الواضحة وباليا
المنفى

منذ بداية النزاع السوري ،كانت املعارضة املدنية -الوطنية ت ُحبذ
إطاحة الرئيس بشار األسد من السلطة ،بيد أنها افتقدت إىل رؤية
مفصلة لسوريا مابعد األسد ،وإىل خطة عملية لتحقيق التغيري .كان
ّ
هذا قصورا ً فادحاً أثار الشكوك حول ما إذا كانت املعارضة بالفعل
بديالً يُعتد به للنظام السوري لديه فكرة واضحة عن النظام الجديد
الذي يسعى إىل استيالده.
يف البداية ،ركّزت املعارضة جهودها عىل تنفيذ بيان جنيف الصادر
يف حزيران/يونيو  ،2012والذي كان كناية عن خطة من ست نقاط
وصفها مجلس األمن الدويل بأنها إطار لحل سيايس يف سورية .بيد
أن األهداف العامة للمعارضة بقيت غامضة ،وهذا يعود جزئياً إىل
األهداف املعلنة التي حددها البيان .إذ أن الوثيقة دعت إىل» هيئة
حكم مؤقتة لها صالحيات تنفيذية كاملة تُشكّل مبوافقة متبادلة».

وقد اعترب أعضاء املعارضة السياسية أن هذا الرشط يضمن لهم
مامرسة حق النقض (الفيتو) عىل ما إذا كان األسد طرفاً أم ال يف
السلطة االنتقالية 14،األمر الذي عزز هدفهم األقىص وهو تغيري
النظام برمته.
لكن ،كان مثة بع ٌد سلبي يف اتخاذ هذا املوقف امل ُطلق حيال نظام
األسد من دون تطوير خيارات أخرى تحظى مبصداقية .إذ أن هذا
قلّص التأثريات التي كان ميكن أن متارسها املعارضة حني أوحت
للنظام بأنه لن يحصد شيئاً سوى الريح من املفاوضات .وكان
نيقوالوس فان دام ،السفري الهولندي السابق يف الرشق األوسط
ومؤلف كتاب مهم للغاية حول سورية ،قد أملع إىل هذا القصور
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قائال« :مل يكن مثة مجال للعمل مع النظام يف معجم املعارضة.
كانت املعارضة ،برتكيزها عىل مطالب تغيري القيادة وتطبيق
إصالحات شاسعة يف املؤسسات األمنية والعسكرية ،تطلب عملياً
من محاوريها يف الحكومة السورية التسليم الطوعي لسلطة الدولة
إليها .يف املقابل ،أدى رفض الدولة إسباغ الرشعية عىل املعارضة
السياسية إىل توترات العالج لها ق ّوضت أيضاً املفاوضات .كانت
املعارضة مغرقة يف التفاؤل مبدركاتها للدعم الدويل لها ،وخلطت بني
التربير األخالقي لقضيتها وبني القوة السياسية امللموسة ،وعجزت
عن اإلدراك الكامل «بأن كونك عىل حق يشء ،وتحصيل هذا الحق
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يشء آخر مختلف متاما».
ترافق غياب الوضوح لدى املعارضة حيال أهداف سياسية قابلة
للتحقيق مع مشكلة أخرى ،هي أيضاً من قبيل اإليذاء الذايت
امل ُتعمد .فحني اختارت أن تعمل من خارج سورية ،عزلت
املجموعات املشكّلة للمعارضة املدنية -الوطنية نفسها عن األطراف
العسكرية داخل البالد التي سيطرت برسعة عىل الديناميكيات
املتطورة للنزاع .عالوة عىل ذلك ،وألنها اعتُربت بعيدة عن معاناة
السوريني يف الداخل ،واجهت املعارضة بالتدريج مشكلة كربى يف
حقل الرشعية .وكل ذلك جعل اليد العليا للقوى عىل األرض يف
مجال تحديد املقاربة حيال النظام السوري ،وكذلك حيال تلقّي
املساعدات الخارجية.
وبالتايل ،عجز ممثلو املعارضة املدنية -الوطنية( ،سواء أكان مقرهم
يف إسطنبول كام املجلس الوطني السوري ،والحقاً االئتالف الوطني
السوري ،أو يف الرياض كام الحال مع اللجنة العليا للتفاوض ،أو يف
جنيف وجنيف وفيينا كام مع بعض مكاتب املعارضة) ،عن إدخال
تعديالت وازنة عىل مجرى النزاع أو عىل التسوية .والحال أن
سلبيات املنفى أث ّرت سلباً عىل أولئك الذين عارضوا يف البداية نظام

األسد من داخل سورية ،والذين استتبعتهم الحقاً املعارضة
املدنية -الوطنية خارج البالد .كانت املعارضة السياسية غالباً ما
تستوعب الناشطني من داخل سورية ،وتوظّفهم للعمل يف
مؤسساتها وت ُبعدهم عن السياق الذي كانوا ينشطون يف إطاره.
ونتيجة لذلك ،ويف غضون أشهر قليلة ،خرست املعارضة كل
اتصاالتها الداخلية عىل األرض ،ما جعل وجودها إىل حد كبري لزوم
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ما ال يلزم.

قبيل العام  ،2011اتّسمت املعارضة السياسية يف سورية
باالنقسامات ،واالنتفاضة مل تفعل شيئاً سوى تضخيم هذا املنحى.
ويف حني كان امل ُوقعون عىل إعالن دمشق ،الذين جاءوا من مشارب
أيدولوجية وطائفية مختلفة ،يأملون بالتطور يك يصبحوا حركة
سياسية مستقلة ،إال ان العديد من الشخصيات الرئيسة يف اإلعالن
اعتُقلوا غداة التوقيع عليه .ويف الفرتة بني  2006و ،2008غادر
موقّعون أساسيون سورية ،بعد أن منعتهم نزاعات داخلية وضغوط
يجسد مبادئ اإلعالن ،ما أدى إىل انشقاقات
الدولة من خلق كيان ِّ
وانقسامات داخل صفوف املعارضة.
بعد انطالق انتفاضة  ،2011استم ّر هذا املنحى ،مع تب ّني جامعات
املعارضة مقاربات متباينة حيال النزاع املتصاعد .ففي دمشق،
ّأسست يف البداية شخصيات معارضة هيئة التنسيق الوطنية لقوى
التغيري الدميقراطي .م ّيزت هذه الهيئة نفسها عن باقي مجموعات
املعارضة من خالل رفضها لنفوذ كلٍ من املنظامت السياسية خارج
سورية والقوى األجنبية ،وتبنيها مواقف اعتربها أعضاء هيئات
أخرى غري مقبولة و ُمجاملة للحكومة السورية .وقد جهد الزعيم

وباال على طموحاتها العامة.
أثبتت أنها كانت
ً

املعارض املخرضم رياض الرتك وهيئة التنسيق بقيادة شخصية
معارضة أخرى هي حسن عبد العظيم لالتفاق عىل برنامج مشرتك.
لكن ،وكام يقول برهان غليون ،وهو باحث يقيم يف باريس سيصبح
الحقاً رئيساً املجلس الوطني السوري ،ثبّطت الخالفات عىل األدوار
القيادية محاوالت التعاضد هذه 18.وعىل رغم أن الضغوط الدولية
دفعت املجلس الوطني وهيئة التنسيق إىل توقيع «امليثاق الوطني
لسورية الجديدة» يف العام  ،2012إال أن املعارضة السياسية فشلت
يف رص الصفوف عىل نحو يُعتد به .والبون الشاسع يف مطالب
األطراف املؤسسة ،والتي تراوحت بني االنتقال بعيدا ً عن األسد وبني
اإلصالحات التدريجية ،حجبت فرصة بروز موقف تفاويض مو ّحد.
هذا الفراغ مكّن أطرافاً أخرى من التحرك مللء الفراغ .وبعدها
رسعان ما ع ّزز التصعيد العسكري مواقع الفصائل اإلسالمية املسلّحة
املشكلّة حديثاً ،والتي أظهرت أنها األفضل تنظيامً واألكرث قدرة من
نظرائها غري اإلسالميني عىل تحقيق تنسيق وتعبئة وتجنيد واسع
النطاق .وفيام كانت املعارضة السياسية تنغمس يف لجج املناقشات
حول جهود التوحيد يف املؤمترات الدولية ،كانت الفصائل اإلسالمية
ُوسع
ّ
تتول السيطرة عىل املراكز السكنية الرئيسة داخل سورية وت ّ
نفوذها يف الحكومات املحلية املدنية .وهكذا ،استلمت كيانات
إسالمية ،عىل غرار «إدارة الخدمة املدنية» التي شكّلتها هيئة تحرير
الشام ،وهي فصيل إسالمي رئيس يف محافظة إدلب ،زمام األدوار
التنسيقية بني املجالس املحلية يف املناطق الخارجة عن سيطرة
الحكومة .هذه التطورات وضعت املعارضة املدنية -الوطنية يف
أطل املانحون الدوليون عىل الفصائل اإلسالمية
حيص بيص .إذ فيام ّ
وهيئات التنسيق املدين بكونها كيانات خطرة وتحركوا ملعاقبة األكرث
ظهورا ً بينها ،كان العديد من شخصيات املعارضة يعتقدون أن
التحالفات التكتيكية مع مثل هذه الجامعات هي الوسيلة الوحيدة
ملواجهة نظام األسد عىل نحو ف ّعال.
هذه املقاربة امل ُلتبسة للمعارضة السياسية إزاء الفصائل املسلحة
اإلسالمية والهيئات املدنية (حيث دافعت عنها يف البداية يف وجه
االنتقادات الدولية فيام كانت تواصل رسا ً التشكيك بها) أثبتت أنها
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تعدد الالعبين واألجندات
التحديات الخارجيةُ :
األجنبية

الفصائل المسلحة اإلسالمية والهيئات المدنية...

السياسات التنازعية في سورية

ما كان أسوأ هو أن كل ذلك حدث يف وقت كانت فيه الفصائل
املسلحة واملجالس املحلية املؤقتة داخل سورية تبارش االستيالء عىل
اإلدارات األمنية واملدنية يف املناطق الخارجة عن سيطرة السلطة.
وقد شكّلت هذه الهيئات أقنية متويل منفصلة مع املانحني
الدولينيُ ،مقلّصة بذلك هيمنة املعارضة املدنية -الوطنية عىل
التطورات عىل األرض .مثل هذه الدورة رسعان ما باتت ت ُغذي
نفسها بنفسها :فالتمويل الذي حصلت عليه املعارضة املوجودة يف
الداخل السوري ،والتي كانت تُشكك أصالً بصدقية معارضة املنفى
كهيئة تنسيق ،أدى إىل تحويل املوارد بعيدا ً عن املنفيني ،ما ه ّمش
أكرث نفوذ املعارضة السياسية ومعها قدراتها التنسيقية.

الملتبسة للمعارضة السياسية إزاء
هذه المقاربة ُ

كانت وباالً عىل طموحاتها العامة .فمع سيطرة الجامعات اإلسالمية
عىل مواقع ُم ّدرة للامل والغنائم ،كنقاط الحواجز واملحاكم وأقنية
توزيع املساعدات التي شكّلت أساس هيكلية السلطة غري الرسمية
يف مناطق سيطرة املعارضة ،باتت املعارضة املدنية -الوطنية بال
حول وال قوة وعاجزة عن إثبات نفسها كبديل إداري عن نظام
األسد كام خطّطت يف البداية.
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هذا الضعف تفاقم أكرث بفعل عدم اتساق املقاربة الدولية للنزاع،
حيث خلق غياب الرد املو ّحد واملتناغم للقوى الخارجية ارتباكاً
واسعاً يف صفوف املعارضة وعقّد جهودها للعمل عىل بلورة هدف
مشرتك .عىل سبيل املثال ،عىل رغم أن روبرت فورد ،السفري األمرييك
لدى سورية يف الفرتة بني  2010و 2014أوضح لشخصيات املعارضة
بأن الواليات املتحدة لن تقوم بخطوات عسكرية ،إال أنه ومعه
املتوسعة يف
مبعوثون دوليون آخرون أبدوا دعمهم لالحتجاجات
ّ
بداية االنتفاضة .وهم انضموا إىل املتظاهرين وش ّجعوا الناس عىل
املشاركة عىل رغم اشتداد عنف الحكومة السورية .مثل هذه
التطورات ترافقت مع ما بدا أنه دعم دويل بالغ األهمية .ففي آب/
أغسطس  ،2011التأم شمل ممثيل الحكومات يف مجموعة أصدقاء
سورية ودعوا إىل إطاحة األسد ،كام اعرتفوا باملجلس الوطني
السوري عىل أنه «املمثل الرشعي لكل السوريني».
لكن ،وعىل رغم كل هذه االستعراضات العاطفية الداعمة
للمعارضة ،بقيت الحكومات الغربية منقسمة حيال مدى نجاعة
انتهاج هذا املسار .عىل سبيل املثال ،فضّ لت شخصيات وازنة يف
إدارة الرئيس باراك أوباما آنذاك ،مثل وزيرة الخارجية هيالري
كلينتون ومدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكية ديفيد برتايوس،
التصعيد الرسيع لدعم الفصائل املسلّحة .ويف صيف  ،2012حظيت
خطتهم لتسليح املعارضة السورية بدعم البنتاغون وهيئة األركان
املشرتكة .بيد أن أوباما رفض الخطة ،ومال مسؤولون كبار يف البيت
األبيض لصالح مقاربة أكرث تحفظاًُ ،معربني عن شكوكهم باملآل
البعيد للمعارضة السورية.
أ ّدت مثل هذه املقاربات املتباينة إىل خلق توقعات زائفة يف
صفوف املعارضة .إذ تم تحميل بادرات رمزية أكرث مام تحتمل،
كام أخطأت املعارضة حني سمحت للتفكري الرغائبي بتغشية فهمها
مل ُعطيات القوة الحقيقية.
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عالوة عىل ذلك ،فاقم الداعمون اإلقليميون والدوليون للمعارضة
السورية من مسألة غياب الوضوح هذه ،من خالل طرح رؤى

متباينة حول مايجب أن يكون عليه مستقبل املعارضة .فقد تص ّورت
القوى الغربية عموماً هيئة سياسية ليربالية عابرة للطوائف ُيكنها
أن تبني وفاقاً حول الخطوط العامة ملرحلة االنتقال بعد الحرب.
لكن الدبلوماسيني الغربيني بقوا عاجزين عن تحقيق ذلك ،خاصة
حني باتت املعارضة نفسها معزولة عن التطورات يف داخل سورية
وتتع ّرض إىل ضغوط شديدة لتحديد موقف تفاويض مو ّحد .عىل أن
البلدان املؤيّدة للمعارضة يف الرشق األوسط ،تب ّنت أجندة أكرث
تطرفاً وخلقت خيمة أوسع اعتقدت أنه ميكن لألطراف املعادية
لألسد أن تلتئم تحت سقفها .بيد أن الجامعات ذات االنتامءات
الطائفية والعنفية الواضحة التي دعمتها السعودية وقطر وتركيا يف
مراحل مختلفة ،مل تفعل شيئاً سوى زيادة تح ّرز الغرب من ربط
نفسه مبراكز السلطة الريفية التابعة للمعارضة ،ما فاقم أكرث
التناقضات التي لطاملا ابتُليت بها عالقات املعارضة السياسية مع
داعميها الدوليني.
يف خامتة املطاف ،كان يف وسع املعارضة املدنية -الوطنية حرص ثالث
إخفاقات كبرية منعتها من فرض نفسها كالعب ذي قدرة وفعالية:
اإلخفاق األول هو تشظيها التنظيمي .فعدم قدرة املعارضة عىل
طرح مطالب واضحة ومو ّحدة وقابلة للتطبيق ،ح ّد من قدرتها عىل
مامرسة التأثري .وحتى حني كانت هيئاتها تصدر البيانات التي تش ّدد
تجسدت هذه البادرات يف جهود
عىل أهمية الوحدة ،نادرا ً ما ّ
ملموسة لدمج مكونات املعارضة إداريا .وهذا القصور عكس وع ّمق
األهداف غري الواضحة ،ال بل يف الحقيقة املتضاربة ،حول مستقبل
سورية مابعد الحرب.
اإلخفاق الثاين هو أن املعارضة املدنية -الوطنية بالغت يف تقدير
قدراتها ،مفرتضة أن بادرات الدعم اللفظي أو الرمزي من قبل
الالعبني الخارجيني تتساوى مع النفوذ داخل سورية ،وبالطبع األمر
مل يكن عىل هذا النحو قط .فعىل رغم أن الدعوات اإلقليمية
والدولية لدعم املعارضة جاءت غالباً يف السنوات األوىل للنزاع ،إال
أن الفصائل املسلحة التي تُسيطر عىل األرايض داخل سورية مل تلُقِ
باالً ال للوضعية الدولية للمعارضة وال ملحاوالتها أن تكون لها كلمة
يف التطورات داخل البالد .وحني بدأت حظوظ املعارضة املسلحة
بالتهاوي يف العام  ،2016مل يكن لدى الهيئات امل ُعرتف بسيادتها
اسمياً عىل كل القوات املناوئة للحكومة ،أي أدوات عملية عدا
الخطابات للتصدي لتق ّدم القوات الحكومية.
كل من املعارضة
اإلخفاق الثالث هو أنه منذ انطالق النزاع ،فشل ٌ

املدنية -الوطنية وداعموها الخارجيون يف االعرتاف علناً بالنفوذ
الواسع للفصائل املسلحة اإلسالمية .فقد سمحت القدرات
التنظيمية العالية لهذه الفصائل باالستيالء عىل أر ٍ
اض سورية ،لكن
عدم االستعداد شبه الكامل للمعارضة املدنية -الوطنية لالعرتاف
بالنفوذ الحقيقي لهذه الجامعات ،جعلها ُمفتقرة إىل الوسائل أو
الهياكل ملواجهة القوات اإلسالمية عىل نحو فعاّل حاملا أصبحت
هذه األخرية جزءا ً من الرصاع .كان ملثل هذا العجز مضاعفات
بعيدة املدى ،ألن عدم قدرة املعارضة عىل مواجهة هذه الجامعات،
عدا أيضاً عن مامرسة أي نفوذ عليها ،جعلها هي نفسها تخرس دعم
القوى الخارجية التي امتعضت من سلوكيات اإلسالميني.

عىل رغم أن الفصائل املسلحة امل ُعارضة للحكومة وهيئات الحوكمة
التابعة للمعارضة داخل سورية ،ما عدا هيئة تحرير الشام ،اتخذت
خطوات مهمة نحو التو ّحد منذ العام  ،2017إال أنها فعلت ذلك
بفعل دعم مايل تريك شبه حرصي .فرتكيا ،التي انخرطت يف عملية
إنهاء النزاع مع روسيا وإيران ،أجربت املعارضة السياسية عىل
تجميد هدفها األصيل الخاص بتغيري النظام .لكن ،ومع استمرار
هجوم القوات الحكومية عىل ما تبقى من قوات املعارضة يف
محافظة إدلب ،جهدت تركيا لفرض ولو خط لوقف إطالق للنار،
واندفعت لبناء مواقع عسكرية جديدة لردع القوات الحكومية،
فيام كانت فصائل املعارضة املسلّحة تتقهقر من أر ٍ
اض مل تنِ تتقلص
برسعة.
طيلة املرحلة األخرية من النزاع السوري ،بقيت املعارضة املدنية-
الوطنية غائبة إىل حد كبري عن السمع والبرص ،ومقطوعة عن
الجامعات املنخرطة يف القتال ،وغري قادرة عىل تنسيق الحجم

فيليب هوفامن ،طالب دكتوراه يف التاريخ يف جامعة كاليفورنيا،
لوس أنجلس .عمل سابقاً يف مشاريع مساعدات إنسانية يف سورية
وتركيا واألردن ولبنان والعراق.
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تجد املعارضة املدنية -الوطنية نفسها اآلن أسرية إطار عتيق إلنهاء
النزاع السوري .فالوسطاء الدوليون ،الذين ال زالوا عالقني يف ذهنية
تعود إىل سنتي  2011و ،2012عجزوا عن طرح عملية تسوية
تشمل الالعبني العسكريني األكرث مسؤولية عن األحداث يف سورية.
وهذا التناقض (أي طرح إطار سيايس لحل نزاع يُح ّدده مقاتلون
مسلحون) يجد جذوره يف التهميش املبكّر للمعارضة املدنية-
الوطنية ،لكنه اليزال يؤث ّر عىل الجهود اآليلة إىل تسوية النزاع
السوري.

عمرو الرساج باحث ومحلل متخصص بالشأن السوري والرشق
األوسط .سبق له أن شارك يف إعداد وصياغة خطة التحول
الدميقراطي يف سورية ،كام ساهم يف التصميم االسرتاتيجي لعدد من
برامج الدعم األمرييك يف سورية .شارك يف مشاورات جنيف التي
رعتها األمم املتحدة ويف غرفة دعم املجتمع األهيل.

السياسات التنازعية في سورية

مآل المعارضة المدنية -الوطنية

الهائل من املساعدات اإلنسانية الرضورية لنجدة السكان املدنيني
العالقني يف إدلب .وسواء بقيت إدلب محمية تركية كأمر واقع أو
سقطت برسعة يف أيدي الحكومة ،فإن املعارضة السياسية تواجه
خيارين أحالهام م ّر :فهي إما أن تبقى ملتزمة بإطار التسوية
تخل عنها حتى داعمو مثل هذه الحصيلة ،أو
املتفاوض عليها التي ّ
ميكنها الرتاجع عن هدفها األصيل الخاص بتغيري النظام واملطالبة
بإصالحات تدريجية .وييش غياب أي خيارات عدا هذين
السيناريوهني مبدى محدودية قدرة املعارضة السياسية عىل فرض
نفسها كالعب ال غنى عنه يف النزاع السوري.
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أسعد العشي
مقدمة
ّ

وهكذا ،لعبت مجموعات من املجتمع املدين السوري دورا ً رئيساً يف
تغيري األمر الواقع .ومن خالل تب ّنيها لرؤية مختلفة لسورية وتقلّدها
مسؤوليات يف األرايض التي تسيطر عليها املعارضة التي كانت
تخضع عادة إىل سلطة الدولة ،كقطاع الخدمات ،استطاعت هذه
املجموعات طرح نفسها كبديل ُمستقل عن الحكم الذي عاشته
سورية يف ظل حزب البعث.
لكن ،وبعد أن أجرب النزاع املعارضة عىل السعي إىل الحصول عىل
دعم خارجي ضد نظام األسد للحفاظ عىل األرايض التي يُسيطر
عليها املتمردون ،جرى استتباعها بالتدريج للقوى اإلقليمية
والدولية .برز هذا التطور أوالً لدى األطراف السياسية والعسكرية
يف املعارضة ،فيام بقي ناشطو املجتمع املدين ُمستقلني لربهة أطول.
بيد أن هذا تب ّدل حني بدأ الناشطون يصبحون بالتدريج ُمزودين

تدويل المعارضة العسكرية والسياسية
برزت الحركات االجتامعية امل ُطالبة بالحريات املدنية كطليعة
لالنتفاضة يف آذار/مارس  .2011وحني نضع يف االعتبار مدى القمع
الذي تع ّرض له املجتمع املدين قبل  ،2011لن يكون مفاجئاً أن نجد
العديد من املجموعات والناشطني يُقاربون االنتفاضة بكونها فرصة
ُج ّل ملامرسة حقهم الذي لطاملا انتظروه ،وهو تشكيل مستقبل
سورية .بيد أن الحملة الوحشية للحكومة السورية ضد
االحتجاجات خالل العام  ،2011أسفرت عن تحويل حركة املعارضة
التي كانت سلمية يف غالبيتها إىل حركة مسلّحة .ومع انزالق
االنتفاضة إىل لجج الحرب ،باتت هيئات املجتمع املدين يف املقاعد
الخلفية قياساً باألوجه العسكرية والسياسية لحملة املعارضة التي
سقطت رسيعاً يف حضن النفوذ األجنبي.
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أ ّدت انتفاضة العام  2011ضد النظام السوري وما تالها من انزالق
البالد إىل أتون حرب أهلية ،إىل بروز ظاهرة كانت غري معروفة
نسبياً يف سورية .إذ بعد نصف قرن تقريباً من الحكم السلطوي آلل
األسد ومعه مروحة من أجهزة األمنُ ،س ِم َح للعديد من الالعبني
السوريني السياسيني والعسكريني واملدنيني بتح ّدي الدولة.

للخدمات عرب منظامت غري حكومية مت ّولها بلدان أجنبية ،وأضحوا
أداة تنفيذ ألجندات هذه الدول ،فخرسوا استقالليتهم .لذا ،بات
املجتمع املدين يف موضع أكرث ضعفاً بكثري مام كان عليه يف املرحلة
املبك ّرة من االنتفاضة .واألهم أنه مل يعد يُعترب تجسيدا ً للهوية
الوطنية السورية.

السياسات التنازعية في سورية

كيف َخ ِس َر المجتمع المدني السوري
استقالليته في حرب األجندات
المتصارعة

ظهرت مئات الشبكات والروابط والمنظمات ،بعضها
كان ذا هياكل فضفاضة ،في طول سورية وعرضها
ّ
األولية من االنتفاضة ،فيما البعض اآلخر
ّإبان المرحلة
كان بقيادة ناشطين معارضين ُمخضرمين .إال أن
تأسست على أيدي ناشطين شبان غير
الغالبية منها ّ
حائزين على أي خبرة تنظيمية.

حينها ،ظهرت مئات الشبكات والروابط واملنظامت .بعضها كان ذا
هياكل فضفاضة ،يف طول سورية وعرضها إبّان املرحلة األولّية من
االنتفاضة ،فيام البعض األخر كان بقيادة ناشطني معارضني
تأسست عىل أيدي ناشطني شبان غري
ُمخرضمني .إال أن الغالبية منها ّ
حائزين عىل أي خربة تنظيمية .قبل ذلك ،كانت هذه املجموعات
تركّز أساساً عىل تنظيم حركة االحتجاج ،ومحاولة جذب االهتامم
الدويل ملا يحدث داخل سورية.
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مع تع ّزز مواقع هذه الحركة املعقّدة إبان األشهر األربعة األوىل من
االنتفاضة ،بدأت تتبلور أكرث فأكرث يف ثالث مجموعات رئيسة :لجان
التنسيق املحلية يف سورية بقيادة رزان زيتونة ومازن درويش؛
والهيئة العامة لقيادة الثورة ،بقيادة سهري أتايس ونضال درويش؛
واملجلس األعىل لقيادة الثورة ،بقيادة عامد الدين رشيد وواصل
الشاميل .وقد انض ّم أعضاء هذه املجموعات ،أو دعموا بشكل غري
مبارش ،الهيئة الجامعة للمعارضة السورية وهي املجلس الوطني
السوري.
توضح حالتا الهيئة العامة لقيادة الثورة واملجلس األعىل لقيادة
الثورة باالستقاللية قصة االستقاللية قصرية العمر للمعارضة املسلحة
يف سورية .ففي العام  ،2012دعمت الهيئة العامة الجامعة املسلّحة
األوىل يف سورية :كتائب الفاروق التي نشطت أساساً يف مدينة
حمص وضواحيها .ثم ألقت الهيئة بثقلها وراء فصائل أخرى مسلحة
محلية كانت مهمتها يف املراحل األوىل من النزاع حامية املناطق
املرتبطة باملعارضة ضد الجيش السوري .أما املجلس األعىل لقيادة
الثورة ،فقد اعتمد أساساً عىل امل ُنشقّني عن الجيش السوري بهدف
تشكيل مجالس عسكرية عرب سورية .كان مطيع البطني هو الذي
يقوم بتنسيق الجهود العسكرية للمجلس األعىل ،وكان أهم هذه
املجالس ،املجلس العسكري يف درعا ،واملجلس العسكري لدمشق
وريفها.

بيد أن الهيئة العامة واملجلس األعىل أدركا العام  2012أنهام يف
حاجة إىل رعاة ملواصلة جهودهام العسكرية 20.فقد بدأت الذخائر
بالتناقص ،وكانت األسلحة إما قليلة أو فاسدة .كام تفاقمت الفواتري
الطبية ،ومل تكن التربعات من املجتمعات املحلية كافية لتمويل
املشرتيات العسكرية .ويف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2012انتقل نضال
املنسق العسكري يف الهيئة العامة لقيادة الثورة إىل
درويشّ ،
الدوحة لتمثيل الهيئة يف تشكيل االئتالف الوطني السوري املعارض
ولحشد الدعم القطري لكتائب الفاروق والفصائل املحلية األخرى
العاملة يف محافظتي إدلب وحامه .ونظرا ً إىل روابطه مع عنارص
الجيش السوري السابقني الذين انشقّوا وأخذوا معهم الذخائر
واألسلحة ،متتع املجلس األعىل بوضعية أفضل قليالً ملعالجة نقص
اإلمدادات .كان البطني قد انضم إىل املجلس الوطني السوري يف
كانون األول/ديسمرب  2011وأصبح عضوا ً يف املكتب التنفيذي فيه.
لكن يف العام  ،2013كان املجلس األعىل يجهد لجمع مايكفي من
األموال عرب املجلس الوطني للحفاظ عىل نشاطاته العسكرية .وهذا
دفعه إىل االتصال برعاة أجانب ،كانوا أساساً الشبكات السلفية يف
منطقة الخليج ،لسد الثغرات يف التمويل.
يف هذه األثناء ،كان املجتمع الدويل (وخصوصاً الواليات املتحدة
وفرنسا وتركيا وبلدان الخليج) يحاول تنظيم الدعم العسكري
للمتمردين ،خاصة بعد أن استولوا عىل نصف مدينة حلب العام
 .2012وقد أُقيمت غرفتا عمليات أساسيتان لتنسيق الجهود
العسكرية هام :مركز العمليات العسكرية ،ومق ّره يف تركيا ،وكان
مسؤوالً عن شامل سورية ،ومركز العمليات العسكرية يف األردن،
الذي كان يركّز عىل جنوب سورية .أما املجلس العسكري يف درعا
فقد مىض قُ ُدماً ليكون عنرصا ً من عنارص الجبهة الجنوبية ،وهي
تحالف من الجامعات املتمردة التي تنشط يف محافظات درعا
والسويداء والقنيطرة.
عىل الرغم من دعم البلدان الغربية ،بدأ تو ّجه الجامعات املسلحة
نحو تب ّني اإليديولوجيات اإلسالمية يتّضح للعيان عىل نحو مطّرد.
ففي خضم تنافسها عىل التمويل ،أعادت الجامعات ربط نفسها
مبراجع إسالمية أكرث إيديولوجية ،متاشياً مع النزعة اإلسالمية
امل ُتشددة يف قطر والسعودية واإلمارات .وهذا مكّن الفصائل
اإلسالمية األكرث تط ّرفاً يف املعارضة من الربوز أكرث عىل حساب
نظرائها األقل دوغامتية .عىل سبيل املثال ،كانت الجامعات
اإلسالمية العاملة حول العاصمة ،عىل غرار جيش اإلسالم وحركة
أحرار الشام ،تستوعب ببطء وبالتدريج املجلس العسكري ملحافظة
دمشق.

بعدها ،تك ّرس البعد الدويل يف املعارضة السياسية السورية خالل
مؤمتري الرياض ( 1كانون األول/ديسمرب  )2015والرياض ( 2ترشين
األول/نوفمرب  .)2017كانت هذه املداوالت تسعى إىل توحيد
املعارضة السورية وزيادة شموليتها للجميع ،من خالل إضافة
ُمستقلني و ُممثلني للجامعات املسلّحة ومنصات معارضة مختلفة إىل
االئتالف .شهد مؤمتر الرياض  1أيضاً تشكيل الهيئة العليا
للمفاوضات السورية التي كان الهدف منها العمل كمفاوض رئيس
مع النظام السوري خالل محادثات السالم .بيد أن القرار بضم
مجموعات املعارضة التي تتخذ من القاهرة وموسكو مقرا ً لها
(والتي شُ كّلت لتمثيل أجندات داعميها املرصيني والروس) ،أدى إىل

من الحراك االجتماعي وتعبئة
المجتمعات المحلية ،إلى المنظمات
غير الحكومية
ركّز املجتمع املدين يف بداية االنتفاضة عىل ترقية الحقوق املدنية
واإلنسانية يف املناطق التي سيطرت عليها املعارضة ،وكذلك الحلول
مكان الدولة السورية الغائبة لضامن توفري الخدمات الرضورية .بيد
أن األحداث تط ّورت إىل رصاع عسكري أساساً ،وتج ّنبت لجان
التنسيق املحلية االنخراط يف معمعة الرصاع املسلح والسياسات
العليا للمعارضة ،وهذا عىل عكس ما فعلت الهيئة العامة لقيادة
الثورة واملجلس األعىل لقيادة الثورة .وهكذا ،أظهر املجتمع املدين
يف البدء مامنعة أكرث ضد النفوذ والتدخالت األجنبية .بيد أن
استقالليته أضحت بالتدريج موضع شك بعد أن تح ّول الناشطون
والشبكات إىل دور ُموفّري خدمات ،من خالل املنظامت غري
الحكومية التي متولّها بلدان خارجية .ومثل هذا االعتامد جعلها
تصبح يف نهاية املطاف مجرد أداة تنفيذية لخدمة أجندات امل ُمولني.
يف مطالع النزاع ،وفيام كانت سورية تتشظى إىل أر ٍ
اض تسيطر عليها
الحكومة وأخرى تحت هيمنة املعارضة ،أطلق املجتمع املدين
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رسعان ما اتضح الحقاً أن االئتالف الوطني خاض ٌع أيضاً للدعم،
وبالتايل للنفوذ ،الدويل .وقد اعرتفت الواليات املتحدة واململكة
املتحدة وفرنسا ومعظم دول الخليج وعرشات الدول األخرى
باالئتالف بكونه املمثل الرشعي والوحيد للشعب السوري يف كانون
االول/ديسمرب  2012خالل املؤمتر الرابع ألصدقاء الشعب السوري
يف مراكش ،وأسبغت بعض البلدان وضعية البعثة األجنبية عىل
املكاتب التمثيلية لهذه الهيئة .وعىل رغم أن تن ّوع عضوية االئتالف
ضمنت شكالً من أشكال االستقاللية يف البداية ،إال أنه تح ّول الحقاً
إىل أطراف متباينة بسبب ارتباط العديد من أعضائه مبختلف الدول
الداعمة للمعارضة السياسية .هذه األطراف أصبحت ُممثّلة
للمصالح واالجندات املتضاربة للداعمني .ففي الجمعيات العامة
لالئتالف ،كان املوفدون الدوليون يتشاورون يف الكواليس مع
وكالئهم السوريني ويستخدمونهم للتأثري عىل نتائج االجتامعات.
وهكذا ،تم التنازل للقوى الخارجية عن القرارات الكربى املتعلّقة
بحضور أو مقاطعة املفاوضات.

متثّلت حصيلة كل ذلك يف تح ّول القوى العاملية واإلقليمية إىل
الصانعة النهائية للقرارات يف سورية عىل حساب املعارضة السورية.
إذ اجتذب النزاع تدخالت العديد من الدول واألطراف غري ال ُدولتية
يف مجاالت التمويل والدعم املادي لكلٍ من الحكومة واملعارضة عىل
حد سواء .كان التدخّل العسكري الرويس يف البالد لصالح نظام األسد
يف أيلول/سبتمرب  2015هو الذي ك ّرس هذا املنحى .ومع تق ّدم
روسيا الصفوف نحو تس ّنم صنع القرار الرئيس عىل الصعيد
الحكومي ،تح ّركت األطراف املنافسة للتفاوض باسم املعارضة
السورية ،وتُ ّوج هذا االستتباع الدويل مبا جرى يف مؤمتري األستانة
(كانون الثاين/يناير  )2017وسوتيش (شباط/فرباير  )2018حيث
أصبحت تركيا وإيران وروسيا ضامنة االتفاقات املحلية “لوقف
إطالق النار” .كام عيّنت أو رفضت هذه البلدان ،مبساعدة األمم
املتحدة ،أعضاء اللجنة الدستورية السورية التي شُ كِّلت يف أيلول/
سبتمرب  2019وض ّمت ممثلني عن كل من املعارضة والحكومة
السورية واملجتمع املدين.

السياسات التنازعية في سورية

قاوم الجناح السيايس يف حركة املعارضة االصطفاف مبارش ًة مع
الداعمني الدوليني لفرتة أطول قليالً من املعارضة العسكرية ،أساساً
بسبب تن ّوع مصادر متويله وموازناته الصغرية عموماً ،لكنه أصبح يف
خامتة املطاف متأث ّرا ً بنفوذ القوى األجنبية .وهكذا ،بدأ املجلس
الوطني ،الذي كان حامل شعلة املعارضة ،يخرس نفوذه مع املجتمع
الدويل ،بعد أن تب ّنى مواقف قصوى ،رافضاً بيان جنيف األول يف
حصلة املؤمتر الذي رعته األمم
حزيران/يونيو  2012الذي كان ُم ّ
املتحدة إلطالق عملية انتقالية يف سورية .وهذا أدى إىل تناقص
التمويل الذي كان متدفقاً من داعمي املعارضة السعودية
واإلمارات 21.الحقاً ،أدى صعود االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة السورية ،الذي أصبح يدعى االئتالف الوطني السوري،
إىل كسوف نجم املجلس الوطني.

ضعضعة االستقاللية السورية عىل نحو مطّرد.

بعد أن فشلت الدول على نحو متزايد في توفير
الدعم المؤسسي الدولي الموعود الئتالف
بدال من
قرر العديد من الحكومات
ً
المعارضة السوريةّ ،
ذلك التركيز على اإلغاثة اإلنسانية.
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مبادرات تستهدف ترقية حقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية،
تراوحت بني توثيق الخروقات لهذه الحقوق وبني إدارة ورش لنرش
ُمث ُْل تحقيق السالم والعدالة االنتقالية .ويف وقت الحق ،ستصبح
منظامت حقوق إنسان -عىل غرار الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
ومركز توثيق االنتهاكات يف سورية واملركز السوري للعدالة
واملساءلة -رشيكة مع مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،ولجنة
التحقيق حول سورية ،واآللية الدولية املحايدة واملستقلة حول
سورية ،وذلك يف مسعى لكشف الخروقات التي ارتكبت خالل
النزاع ومساءلة مرتكبيها .ويف هذه األثناء ،أدى تركيز عمل
املنظامت عىل متكني املرأة إىل تكاثر املراكز النسوية يف كل أنحاء
سورية .وهذا سمح للنساء بأن يك ّن أكرث اطالعاً وحصوالً عىل
الخدمات ،وأيضاً أكرث انخراطاً يف املجتمع ،وتس ّنمت بعض النسوة
يف هذه املراكز أدوارا ً عامة يف مختلف مستويات الحوكمة املحلية.
عىل سبيل املثال ،أصبحت رئيسة مركز املرأة يف حاس ،مبحافظة
إدلب ،عضوا ً يف املجلس املحيل للبلدة.
عالو ًة عىل ذلك ،عملت منظامت املجتمع املحيل مع مجالس اإلدارة
املحلية وهيئات شبه حكومية أخرى عىل توفري الخدمات الصحية
والتعليمية وغريها .ومن خالل تعزيز صمود السكان ،أصبحت لجان
التنسيق املحلية العباً رئيساً يف مشاريع االستقرار والتعايف املبكّرة.
فحتى أواسط  ،2012كانت هذه اللجان إما مم ّولة ذاتياً أو مدعومة
مالياً من مواطنني يف سورية .كام شملت مصادر أخرى لتمويل
جهود اإلغاثة هذه الجمعيات الخريية االسالمية املحلية التي كانت
تجمع املال يف املساجد خالل صالة الجمعة.
بدأت معامل استتباع الالعبني الدوليني للمجتمع املحيل بالظهور مع
تدفق األموال عىل جهود اإلغاثة ،جنباً إىل جنب مع الدعم الخارجي
لجهود املعارضة العسكرية .ففي صيف  ،2012جمعت الحكومة
القطرية  350مليون دوالر يف داخل بالدها يف حملة “كلنا الشام”.
وقد حاولت لجان التنسيق والهيئة العامة لقيادة الثورة واملجلس
األعىل لقيادة الثورة الحصول عىل جزء من هذه الكعكة ،عىل رغم

أن اللجان تراجعت يف اللحظة األخرية لتج ّنب تسييس املساعدات.
خالل هذه الفرتة ،أصبحت الهيئة العامة لقيادة الثورة واملنتدى
أسسه رجل األعامل السوري مصطفى صباغ
السوري (وهو صندوق ّ
لدعم االنتفاضة) الطرف املحيل املولَج به توزيع املساعدات
القطرية يف داخل سورية.
يف هذه األثناء ،أضافت عسكرة االنتفاضة عامل اإللحاح عىل قضايا
اإلغاثة واملسائل اإلنسانية ،ما شكّل تح ّدياً للمهمة التأسيسية
للمجتمع املدين امل ُتمثلّة برتقية الحرية والعدالة .فمع التشظي
املتزايد للمعارضة العسكرية السورية وغرقها يف لجج الفوىض
وسيطرة التط ّرف عليها ،بات من الصعب عىل املجتمع املدين
مواصلة العمل وفقاً لرؤية إقامة دولة دميقراطية مستقبلية شاملة
للجميع .وردا ً عىل تقلّص فضاء العمل العام امل ُستقل ،وكذلك تفاقم
تدهور األوضاع اإلنسانية ،تح ّولت اللجان عىل نحو متزايد نحو
صب جهودها عىل قضايا الخدمات غري السياسية.
ع ّزز املانحون الدوليون تو ّجه الناشطني لتشكيل املنظامت غري
الحكومية أو االنضامم إليها .فبعد أن فشلت الدول عىل نحو متزايد
يف توفري الدعم املؤسيس الدويل املوعود الئتالف املعارضة السورية،
قرر العديد من الحكومات بدالً من ذلك الرتكيز عىل اإلغاثة
اإلنسانية .يف الغالب ،كانت الحكومات تبحث عن رشكاء محليني
تنفيذيني ،ووجدتهم يف مبادرات ومنظامت املجتمع املدين .وعىل
الرغم من أن هذه الجهود كانت بال ريب مفيدة يف العديد من
املجاالت خالل بعض املراحل األصعب من النزاع ،إال أنها ع ّززت
التو ّجه الخريي واإلنساين ملنظامت املجتمع املدين بعيدا ً عن دورها
األ ّويل كمع ّبئ للمجتمع وكقائد لحركة املعارضة.
وبالتايل ،أصبحت املنظامت غري الحكومية السورية مز ّود الخدمات
العامة يف كل ماكانت الحكومة تق ّدمه يف حقبة ماقبل الحرب .وهذا
شمل الصحة ،والتعليم ،وتوزيع املواد الغذائية ،وأيضاً املاء ،واملرافق
وأسست وأدارت منظامت
الصحية ،والنظافة واملالذات للنازحنيّ .
طبية غري حكومية ،مثل الجمعية الطبية السورية األمريكية ،واالتحاد
الفرنيس ملنظامت اإلغاثة ،مستشفيات ونظّمت النظام الصحي.
وسعت منظامت أخرى ،كمنظمة “القلب الكبري” ،مقرها يف
الواليات املتحدة ،أو املنظمة املدعومة قطرياً “احسان لإلغاثة
والتنمية” ،إىل توفري املواد الغذائية عرب افتتاح املخابز وإدارتها .كام
تط ّورت هياكل دعم واسعة للمنظامت غري الحكومية السورية
والدولية يف تركيا واألردن ولبنان لتعزيز عمليات اإلغاثة ،وأصبحت
هذه املنظامت أرباب عمل رئيسة يف مناطق خارج سيطرة النظام،

وبالتايل ساهمت بشكل مبارش يف توفري األوضاع املعيشية املحلية.
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خاتمة
يتعي أن يكون الهدف الرئيس للمجتمع املدين تب ّني ونرصة أعىل
ّ
مراتب االلتزام بحقوق اإلنسان .وهذه املهمة وازنة عىل وجه

واآلن ،فيام يُع ّزز نظام األسد سلطته وسيطرته عىل األرايض ،ي ُحتمل
أن يتواصل تدهور نفوذ املجتمع املدين .لكن ،ميكن عكس هذا
منسقة ومؤسساتية ومتواصلة عىل مستوى
املنحى من خالل جهود ّ
القواعد ،بهدف إعادة تعريف املجتمع املدين واستئناف الرتكيز عىل
دوره يف إطار أولويات يقودها سوريون.

أسعد العيش خبري اقتصادي سوري وناشط يف املجتمع املدين .يعمل
حالياً كمدير تنفيذي ملنظمة املجتمع املدين السورية “بيتنا سوريا”.
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أصبحت املنظامت غري الحكومية السورية ،بفعل فقدان املنظامت
الدولية املداخل عىل األرض ،هي قنوات األجندات املحلية
املتنافسة .وقد أدى تشكيل مافيات املساعدات التي أفادت من
تدفّق األموال اإلنسانية إىل تنفري بعض املجتمعات املحلية .إذ باتت
املساعدات لهذه املجتمعات مرتبطة عىل نحو متزايد مبدى الوالء
ألجندات مافيات املساعدات التي تشكّلت أساساً من عائالت محلية
نافذة يح ّركها الجشع او السياسيات أو اإليديولوجيا .عىل سبيل
املثال ،كان للمجموعات التي مت ّولها دول أو منظامت خليجية
أجندات أكرث إسالمية ،فيام املنظامت التي تحظى بتمويل بلدان او
هيئات غربية تب ّنت توجهاً أكرث علامنية .وقد بدأت املنظامت
املدعومة خليجياً بوضع التعاليم واملراجع اإلسالمية يف سالل املواد
الغذائية ،فيام كانت املنظامت األكرث علامنية تنرش أفكارها من
خالل حمالت املنارصة غري املبارشة أو عرب الرسوم والنقوش .وهكذا،
شهدت املنظامت غري الحكومية السورية عملية تسييس واضحة ال
جدال فيها انبثقت من مصادر وأجندات امل ُمولني.

بعد أن تح ّول الناشطون إىل موظفني لدى املنظامت غري الحكومية،
باتوا ال يظهرون أو يتكلمون سوى ملاما ،وبالتايل خرست املجتمعات
املحلية نقاط مرجعيتها داخل حركة املجتمع املدين .كام أث ّر صعود
نجم قادة جدد سلباً عىل املجتمع املدين ،بسبب االفتقاد إىل
امل ُرشدين والناصحني الذين إما مل يعودوا داخل البالد أو استسلموا
إلغراء العمل امل ُربح يف املنظامت غري الحكومية .عالوة عىل ذلك،
عملت أجندات املانحني عىل ترسيخ االنقسامات الطائفية واإلثنية،
يف الوقت نفسه الذي كان تسييس املساعدات يساهم يف بروز
التظلامت املحلية ويولّد ثقافة االتكالية .ويف هذه األثناء ،كانت
القدرة السابقة للمجتمع املدين عىل بناء الجسور والروابط بني
املجتمعات املحلية تتب ّدد هباء منثورا.

السياسات التنازعية في سورية

وفّر اعتامد املنظامت غري الحكومية السورية عىل املانحني األجانب
لتمويل عملياتها الفرصة للدول الخارجية لزيادة نفوذها يف
السياسات التي يتم تب ّنيها .وقد حالت فوىض األدوار واندفاعة
مزودي الخدمات املحلية دون متكّن املجالس املحلية من فرض
سلطتها التامة عىل الحوكمة .وهذا أفرز تح ّدياً لسلطة ورشعية
السلطات املحلية السياسية والعسكرية ،وأسفر عن نشوب رصاع
بينهام وبني املنظامت غري الحكومية .والواقع أن هذه األخرية كانت
دوماً أفضل متويالً وأكرث استقرارا من املجالس املحلية .إضافة إىل
ذلك ،أصبحت املنظامت غري الحكومية ،بوصفها امل ُتلقّية واملوزّعة
للمساعدات ،قوى سياسية عىل الصعيد املحيل .ففي القطاع
التعليمي ،مثالً ،تعاطى املانحون مبارشة مع منظامت تستند إىل
املجتمعات املحلية إلدارة املدارس ،ما ق ّوض رشعية مديريات
التعليم التي شكّلتها سلطات املعارضة وح ّدت من قدرتها عىل فرض
املعايري والتنظيامت التعليمية.

الخصوص خالل النزاع ،ألن االلتزام بهذه املُثُل ميكن أن يساعد عىل
تغي الرتكيز الذي طرأ عىل
منع مت ّزق النسيج االجتامعي .بيد أن ّ
املساعدات اإلنسانية وتوفري الخدمات أدى إىل تآكل قدرة املجتمع
املدين عىل انتهاج تو ّجه له تأثريات طويلة األمد عىل املجتمعات
املحلية .وهذا رمبا لن يكون مفاجئاً حني نضع يف االعتبار صعوبة
تعبئة الناس حول قضايا مثل الدميقراطية ،والحوكمة الحميدة،
وحقوق اإلنسان ،فيام يفتقد هؤالء إىل الحاجيات األساسية كاملاء
واملواد الغذائية واملأوى واألمن .وعىل أي حال ،تقلّص الدعم املايل
لهذه الجهود حني أصبحت الجامعات املسلحة يف مساحات شاسعة
من األرايض السورية أكرث راديكالية.
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تحدت إدلب أمراءها
كيف ولماذا ّ
الجهاديين
السياسات التنازعية في سورية

منهل باريش

مقدمة
ّ

مع اندالع االنتفاضة السورية يف العام  2011وتح ّولها نزاعاً مسلحاً،
أبدى عدد كبري من األشخاص يف شامل سورية تعاطفهم مع
املجموعات اإلسالمية املسلّحة التي تحارب النظام .وانضوى عد ٌد
من هذه املجموعات ،مع مرور الوقت ،تحت مظلة جبهة النرصة
التي تولّت ،منذ  2012حتى منتصف  ،2013تأمني الخدمات
ماسة للسكان ،ورأت فيها وسيل ًة
األساسية التي تشكّل حاجة ّ
لكسب و ّدهم .ويف هذا اإلطار ،قامت جبهة النرصة بتشغيل أفران،
وتوزيع وقود التدفئة ،وإنشاء محاكم رشعية لتسوية النزاعات.
وعمد كوادرها أيضاً إىل تأسيس شبكة من مراكز التلقني العقائدي
لنرش عقيدة التنظيم.
مل يدم شهر العسل طويالً .فإىل جانب املامرسات املتكررة من رسقة
ونهب وخطف وقتل للمدنيني عىل أيدي جبهة النرصة ،خاض
التنظيم معارك – اعتُ ِبت عىل نطاق واسع أنها جاءت بنتائج
عكسية – مع فصائل الجيش السوري الحر املناهضة للنظام .ويف
نصبت جبهة النرصة نفسها فرعاً لتنظيم القاعدة
أواخر العام ّ ،2013
يف سورية .فأثار هذا نفور عدد كبري من املواطنني السوريني الس ّنة
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يف األعوام القليلة املاضية ،باتت هيئة تحرير الشام ،وهي تنظيم
جهادي سلفي تقوده جبهة النرصة ،أي فرع تنظيم القاعدة سابقاً
يف سورية ،تحتل مكانة بارزة يف محافظة إدلب شامل غرب البالد.
وإدلب هي آخر ماتبقّى من معاقل مهمة يسيطر عليها الث ّوار يف
سورية ،علامً بأن النظام السوري بدأ باستعادة مناطق شاسعة من
املحافظة أواخر العام  .2019يبلغ عدد سكان إدلب نحو ثالثة
ماليني نسمة نصفهم من النازحني داخلياً ،وهيئة تحرير الشام هي
الفصيل األقوى هناك .وحتى قبل أن يتمكّن النظام السوري
وحلفاؤه من استعادة السيطرة عىل جزء كبري من إدلب يف هجوم
بري مؤخرا ً ،لعبوا عىل الربط بني إدلب واإلسالميني املتشددين
لتربير ش ّن حملة جوية عنيفة ضد املحافظة .وقد وافق العامل
مبعظمه عىل هذا التقييم الذي وضعه النظام وقبِل بسلوكياته،
والدليل عىل ذلك التلكؤ عن التحرك إزاء الهجامت الجوية الواسعة
النطاق التي تش ّنها القوات الجوية السورية والروسية عىل إدلب ،ما
أسفر عن سقوط العديد من الضحايا املدنيني .وقد م ّهد ذلك
الطريق أمام ش ّن النظام هجامت برية ناجحة إىل ح ّد كبري.

كيف خسر الجهاديون في إدلب
بصمتهم
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تجسدها جبهة
الذين أبدوا استياءهم من السلفية الجهادية التي ّ
النرصة ومجموعات مامثلة .وكان هذا املزاج ملموساً حتى عندما
سيطر التنظيم املس ّمى الدولة اإلسالمية عىل إدلب (طُرِد من
املحافظة يف العام  ،)2014وقبل ظهور هيئة تحرير الشام بوقت
طويل.

تجارية واضحة بني هيئة تحرير الشام والنظام من خالل الشبكات
االقتصادية التابعة لكل منهام .ويف إحدى املناسبات ،و ّجه املحت ّجون
حتى انتقادات علنية لزعيم هيئة تحرير الشام ،أبو محمد الجوالين،
متهمني إياه بتسليم محافظة حامه شامل البالد فعلياً إىل قوات
النظام من خالل عدم إظهار مقاومة كافية هناك.

يف مطلع العام  ،2017اندمجت جبهة النرصة مع أربعة تنظيامت
ثورية إسالمية إلنشاء هيئة تحرير الشام .ويف بداية العام ،2019
سيطرت هيئة تحرير الشام عىل إدلب واملناطق املحيطة بها إثر
خوضها معارك مع تحالف من الفصائل الثورية املعروفة بالجبهة
الوطنية للتحرير ومع حركة نور الدين الزنيك ،وهي مجموعة
إسالمية انضمت يف األصل إىل جبهة النرصة إلنشاء هيئة تحرير
الشام لكنها انشقّت عنها الحقاً .وبعدما فرضت هيئة تحرير الشام
سيطرتها ،أرست شكالً قاسياً من أشكال الحكم يف املناطق الخاضعة
لها .وعمد التنظيم إىل التضييق عىل الت ّجار املستقلني ملصلحة التجار
الذين كسب والءهم ،وفرض رضائب مرتفعة عىل املزارعني والتجار
وغريهم من املهنيني .وزاد أسعار الخدمات الرئيسية مثل املاء
والكهرباء واالتصاالت الهاتفية ،وصادر أمالك املسيحيني الذين ف ّروا
من مدينة إدلب .لقد حاولت هيئة تحرير الشام ،بحسب مختلف
الروايات ،السيطرة عىل جميع جوانب الحياة االقتصادية يف املنطقة
واإلفادة منها.

لكن ،يف ما يتعلق بتأثري اإلسالميني املتشددين ،كانت األوضاع عىل
األرض يف إدلب وخارجها أش ّد تعقيدا ً بكثري مام بدت عليه .فقد
أخفقت هيئة تحرير الشام ،أوالً ،يف اخرتاق رشائح واسعة من
املجتمع بسبب عملها يف إطار مجموعات مغلقة .إضاف ًة إىل ذلك،
ترجم السكان املحليون معارضتهم لهيئة تحرير الشام ،وال سيام
مامرساتها االقتصادية االحتكارية وتجسيدها التجا ٍه متشدد يف
اإلسالم ،إىل خطوات ملموسة .ففي عامي  2017و ،2018أجرت
بلدات رساقب ومعرة النعامن واألتارب انتخابات الختيار املجالس
املحلية يف تح ٍّد علني لهيئة تحرير الشام التي تعترب أن هذه
املامرسات تتناىف مع اإلسالم .كذلك نظّم سكان هذه البلدات وكذلك
بلدات رسمدا وكفرتخاريم وأريحا ،تظاهرات أدانوا فيها علناً هيئة
تحرير الشام وطالبوا بالتخلص منها .وقد سعت هيئة تحرير الشام
عىل نح ٍو مطّرد إىل تج ّنب املواجهة املبارشة مع السكان املحليني،
خشية تع ُّرض مكانتها إىل مزيد من اإلضعاف.

تس ّببت هذه التدابري ،كام كان متوقَّعاً ،بتأجيج االستياء ،والسيام
عىل ضوء التجارب السلبية التي خربها السكّان مع جبهة النرصة
وتجل هذا السخط يف االنتخابات املحلية التي
والدولة اإلسالميةّ .
أُجريَت رغامً عن هيئة تحرير الشام يف العامني  2017و،2018
وكذلك يف التظاهرات التي اندلعت ضد التنظيم يف نوا ٍح مختلفة
من محافظة إدلب .فعىل سبيل املثال ،يف أيلول/سبتمرب ،2019
وبعد فرتة من الهدوء النسبي ،اندلعت تظاهرات يف بلدات رساقب
ومعرة النعامن واألتارب ورسمدا .ويف اآلونة األخرية ،نُظِّمت
احتجاجات أيضاً يف كفرتخاريم وأريحا .وكانت هيئة تحرير الشام
متارس سيطرة اسمية عىل جميع هذه البلدات ،لكنها مل تفلح يف
ترويع الناس أو حتى منعهم من التنديد بها يف العلن.
مل يحرص معارِضو هيئة تحرير الشام يف هذه البلدات انتقادهم
للتنظيم بالكالم عن مامرساته االحتكارية ،وفساده املايل ،وقمعه
للحريات ،بل أثاروا أيضاً املسألة املتف ّجرة املتمثلة بتعامله مع
النظام .ففي مامرس ٍة أحدثت صدمة لدى عدد كبري من املراقبني
الخارجيني للنزاع السوري كونها منافية للمنطق ،جمعت روابط

بدأ السوريون الذين أمضوا سنوات يتح ّملون بصمت القمع عىل
أيدي هيئة تحرير الشام ،وال سيام الذين رأوا فيها خط دفاع أسايس
ضد النظام ،يدركون أن الهيئة عاجزة عن وقف التعدي املستمر
عىل إدلب من جانب قوات النظام .وما زاد الطني بلة أن الدور
البارز الذي أ ّداه التنظيم يف إدارة املحافظة منح النظام (وروسيا
الدا ِعمة له) ذريعة لشن حمالت عسكرية يف املستقبل ،شملت
هجوماً شامالً ومثريا ً للذعر من أجل استعادة السيطرة عىل
عب تكرارا ً عن رغبته الشديدة يف
املحافظة .والحال هو أن النظام ّ
شن هجوم يستعيد من خالله هذا الجيب املعارِض.
أما هيئة تحرير الشام فقد وجدت نفسها يف مأزق .وبدا أن
املعارضة املتنامية لحكمها تستوجب لجوءها إىل القمع .ولكن
املحاوالت التي بذلها النظام السوري إلخضاع بلدات إدلب وقراها
التي احتضنت االنتفاضة منذ العام  ،2011ارت ّدت بنتائج عكسية
لناحية أن املعارضة ازدادت حامسة .ونظرا ً إىل التشنجات التي
تعتمل يف املحافظة ،كان االحتامل كبريا ً بأن تتكرر النتيجة نفسها يف
حال لجوء هيئة تحرير الشام إىل مجهود قمعي مامثل .لكن منح
املعارضة هامشاً للتحرك ،وهو ما بدأت هيئة تحرير الشام القيام

به ،كان من شأنه أن يزيدها جرأ ًة ويدفع بها إىل تعزيز نشاطها.
كانت هيئة تحرير الشام تخىش أن يتكرر معها ما حدث مع تنظيم
الدولة اإلسالمية الذي طُرد من إدلب يف العام  .2014وقد سلّطت
هذه املعضلة التي تخ ّبطت فيها هيئة تحرير الشام الضوء عىل
واقع أوسع نطاقاً يف إدلب .لقد أثبت السكان ،مرارا ً وتكرارا ً ،قدرتهم
عىل مقاومة التأثري الذي ميارسه الجهاديون .وهكذا ،اضطُ َّرت هيئة
تحرير الشام ،عند النظر يف خياراتها ،إىل أن تضع يف اعتبارها قدرة
املجتمع املحيل عىل ترجمة كرهه للتنظيم إىل معارضة ناشطة.

ً
غضب السلطاتّ ،
أيضا كيف ينشئون شبكات
تعلموا
وينظمون حمالت عصيان مدني في
ّ
سرية،
معلومات ّ
الظل ،ويحبطون الجهود التي تبذلها األجهزة األمنية
لجمع معلومات استخبارية.

دمشق ،وهو ائتالف معارض استوحي اسمه من الوثيقة التي
وقّعتها شخصيات معارِضة يف العام  2005للمطالبة باإلصالح يف
سورية.

كان االنخراط السيايس من العوائق البارزة أمام مامرسة هيئة
تحرير الشام نفوذها .فالسكان املحليون الذين ُعرِفوا عىل مر
رسياً يف الجزء األكرب
التاريخ بنشاطهم السيايس والذي كان نشاطاً ّ
منه بسبب طبيعة حزب البعث يف عهد األسد األب ثم االبن ،أفادوا
من خربتهم يف العمل يف الخفاء ويف التق ّدم خطو ًة واحدة عىل َمن
هم يف السلطة .ومن األمثلة عىل التأثري الذي ميارسه االنخراط
السيايس الطويل األمد بلدة رساقب املزدهرة نسبياً ،والتي تشكّل
معقالً ملقاومة حكم هيئة تحرير الشام حيث انضم السكان إىل
العديد من األحزاب السياسية منذ خمسينيات القرن العرشين.
وتن ّوعت هذه األحزاب بني منظامت شيوعية مختلفة – الحزب
الشيوعي-املكتب السيايس ،رابطة العمل الشيوعي ،الحزب
الشيوعي السوري-جناح يوسف فيصل – وصوالً إىل اإلخوان
املسلمني .وأظهر سكان رساقب أيضاً دعامً شديد الحامسة إلعالن

من الحواجز األخرى التي اعرتضت تق ّدم هيئة تحرير الشام يف
إدلب الهوية والتضامن الطبقيان .فالطبقة الوسطى يف املحافظة
أبدت مامنعتها لسيطرة هيئة تحرير الشام التي كانت صفوفها
مليئة بالشباب الفقراء واملحافظني من الطبقة العاملة .وعىل الرغم
من أن معظم عائالت الطبقة الوسطى يف إدلب أظهرت دعامً شديد
الحامسة لالنتفاضة السورية منذ انطالقتها تقريباً ،إال أنها أحجمت
عن اإللقاء بثقلها خلف هيئة تحرير الشام وما شابهها من
تنظيامت .وبعدما اقتطعت هيئة تحرير الشام لنفسها منطقة
سيطرة يف املحافظة ،حاولت إقناع شخصيات مرموقة من الطبقة
الوسطى يف إدلب باالنضامم إىل حكومة اإلنقاذ التي شكّلتها .فجوبِه
العرض برفض واسع .ثم انتقلت عائالت معروفة كثرية يف املحافظة
من مقاطعة املبادرات التي ترعاها هيئة تحرير الشام إىل التحريض
مبارشة ضد التنظيم .وبرزت هذه النزعة بوج ٍه خاص يف بلدات
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يف حني أظهر سكان إدلب شجاعة كبرية يف التص ّدي لهيئة تحرير
الشام ،فإن الهيكليات والشبكات االجتامعية املعقّدة يف املحافظة
هي التي مكّنتهم من قطع الطريق عىل التنظيم ومنعه من اخرتاق
مجتمعهم عىل نطاق واسع .واشتملت هذه الهيكليات والشبكات
تبي أنها عىل قدر ٍ
كاف من التامسك الذي يتيح لها مقاومة
التي ّ
االخرتاق من التنظيم املتشدد ،عىل أحزاب سياسية ُعرِفت عىل مر
تاريخها مبعارضتها للنظام السوري ،وعىل الرتكيبة االقتصادية
واالجتامعية لبعض البلدات وقوة طبقتها الوسطى ،والجاذبية التي
يتمتع بها تيار مناطقي يرأسه زعيم ديني كاريزمايت ،وحتى السياسة
القبلية .وأ ّدت هذه العوامل مجتمع ًة دورا ً حاسامً يف إحباط
املحاوالت التي بذلتها هيئة تحرير الشام يك تتوغّل عميقاً يف إدلب.

وليس مفاجئاً أن الناشطني السياسيني الذين أثاروا غضب السلطات،
رسية ،وينظّمون
تعلّموا أيضاً كيف ينشئون شبكات معلومات ّ
حمالت عصيان مدين يف الظل ،ويحبطون الجهود التي تبذلها
األجهزة األمنية لجمع معلومات استخبارية .وقد استعان أبناء
رساقب بهذه املهارات نفسها يف تص ّديهم للجهاديني .وعندما سنحت
لهم الظروف ،أخرجوا أيضاً معارضتهم إىل العلن ،من خالل إنشاء
مجلس محيل حال ،طوال سنوات ،دون متكُّن جبهة النرصة من
الحصول عىل موطئ قدم يف البلدة .والحقاً ،نجح املجلس يف
التص ّدي للمحاوالت التي بذلتها هيئة تحرير الشام لوضع يدها عىل
إدلب إىل أن متكّن التنظيم من السيطرة بالقوة العسكرية عىل
املحافظة واملناطق املحيطة بها.

السياسات التنازعية في سورية

األسباب وراء فاعلية معارضة هيئة
تحرير الشام

ً
مفاجئا أن الناشطين السياسيين الذين أثاروا
ليس

األتارب ورسمدا وحزانو .وقد تولّت عائالت عكوش وعبيد والفج
زمام املبادرة يف تنظيم مقاومة شعبية ضد هيئة تحرير الشام يف
األتارب .كام أ ّدى آل الشيخ دورا ً مامثالً يف رسمدا ،يف حني أن
عائالت الزين والصالح وزكور وحبلص والخطيب كانت يف طليعة
23
النضال يف بلدة حزانو.
حاولت هيئة تحرير الشام عموماً تج ّنب إثارة عداء الطبقة
الوسطى يف إدلب .وكان السبب وراء هذه املراعاة مرتبطاً ،عىل وجه
الخصوص ،بإقرار التنظيم بالدور االقتصادي الذي تؤ ّديه هذه
الطبقة .فقد متتعت الطبقة الوسطى يف إدلب بدرجة عالية من
االكتفاء الذايت ،وال سيام بفضل دورها طويل املدى يف تشغيل
اقتصاد السوق السوداء يف موازاة االقتصاد الذي تديره الدولة.
ونتيج ًة لذلك ،كانت أقل عرض ًة للتطويع بواسطة املكافآت املالية
التي كانت هيئة تحرير الشام تق ّدمها للفقراء واملحرومني مقابل
الحصول عىل والئهم .وكانت هيئة تحرير الشام ،من جهتها ،مهتمة
باخرتاق هذه الطبقة أكرث منه مبحاربتها .فاملواجهة كان ميكن أن
تؤ ّدي إىل هروب الطبقة الوسطى ،وبالتايل إىل انهيار االقتصاد
املحيل.
26

وكان التضامن داخل املجموعات ،مع اختالف طبيعته ،ظاهرا ً يف
املشهد القبيل ،وقد تص ّدى أيضاً للمحاوالت التي قامت بها هيئة
تحرير الشام بغية إحكام قبضتها عىل إدلب .وعىل الرغم من أن
االنتامءات القبلية ضعيفة نسبياً يف إدلب وشامل غرب سورية
عموماً ،ال سيام لدى مقارنتها بالروابط القبلية يف شامل رشق البالد،
إال أنها ال تزال تشمل رشيحة من السكان .فقبيلة املوايل مثالً هي
األكرث متاسكاً بني القبائل يف املنطقة .وقد حاولت هيئة تحرير الشام
كسب ود قيادتها 24التي تنتمي إىل عائلة واحدة وتقيم يف قرية
قطرة ،لكنها مل تفلح يف ذلك .ثم سعى التنظيم إىل تقسيم قبيلة
املوايل من خالل دعم العشائر املنتمية إليها التي لطاملا حلمت
باإلطاحة بالقيادة التقليدية وترهيب العشائر األضعف بهدف
إخضاعها .القت هذه االسرتاتيجية نجاحاً محدودا ً يف املناطق
ُعتب معقالً للقبيلة .ولكن هيئة تحرير
الواقعة خارج قطرة التي ت َ
الشام مل تتمكن من عزل السواد األعظم من قبيلة املوايل ،وال من
تفكيك قيادتها .فقد امتنعت الهيئة عن ش ّن هجوم عسكري ضد
قطرة عىل الرغم من لجوئها إىل العنف ضد بعض عشائر املوايل –
مبا يف ذلك ارتكاب مذبحة جامعية يف أبو دايل عىل إثر خالف مع
زعيم قبيل كانت الهيئة متحالفة معه سابقاً ،باإلضافة إىل تنفيذ
عملية قتل وخطف استهدفت عضويَن يف فرع الصياد التابع للقبيلة
يف باريسة .ويف مختلف األحوال ،كان السبب يف ذلك أن هيئة

تحرير الشام تعلّمت درساً من تجربة جبهة النرصة التي تعاطت يف
البداية بأسلوب عنفي مع املوايل ،ما دفع بالقبيلة إىل الرد عرب
توجيه تحذير اتخذ شكل عرض شبه عسكري يف العام  ،2014من
جملة ردود أخرى.
ظهرت املعارضة لهيئة تحرير الشام أيضاً يف صفوف األعضاء
السابقني يف حلف الفضول أو املتعاطفني معه .والحلف كناية عن
ائتالف محيل املنشأ مل يُع ّمر طويالً وكان يتألف من فصائل إسالمية
التو ّجه قامت بطرد الدولة اإلسالمية من إدلب يف العام  .2014كان
حلف الفضول بقيادة الشيخ صالح حبلص ،وهو شخصية دينية
مسلمة جذابة كانت متارس نفوذا ً واسعاً يف شامل إدلب واملنطقة
املحاذية الواقعة غرب محافظة حلب .لطاملا عارضت عائلة حبلص
نظام األسد .وقد ّ
توف شقيق الشيخ صالح يف سجن تدمر السيئ
السمعة ،يف حني أخيل سبيل شقيقه الثاين بعدما أمىض أكرث من
عرشين عاماً يف السجن .وأ ّدى حبلص دورا ً أساسياً يف تنظيم
تظاهرات ومظاهر عصيان مدين ضد النظام بعيد اندالع االنتفاضة
يف العام  .2011وتبعاً لذلك ،كان مناسباً متاماً لقيادة تيار يركّز عىل
محاربة املجموعات الجهادية.
بعد قيام حبلص بإنشاء حلف الفضول وش ّنه حراكاً مستمرا ً ضد
الدولة اإلسالمية ،حاول هذا التنظيم اغتياله يف أواخر العام .2013
وقد تع ّرض حبلص إلصابات بالغة وانسحب من السياسة لتمضية
فرتة نقاهة .وأطلق حلف الفضول حملة عسكرية شاملة ضد الدولة
اإلسالمية يف مطلع العام  2014ونجح يف طردها من إدلب يف وقت
الحق من العام نفسه .ومع خروج الدولة اإلسالمية من املشهد
وفيام كان حبلص ال يزال يتعاىف من اإلصابات التي تع ّرض لها ،انهار
حلف الفضول بعد بضعة أشهر.
ولكن عندما نظّم السكان املحليون تظاهرات يف مطلع العام
الجاري للتنديد بالهجامت التي ش ّنتها هيئة تحرير الشام ضد
تنظيامت معارِضة مسلّحة أخرى ،عاد حبلص إىل املشهد السيايس.
وبثّت عودته الثقة لدى املواطنني 25.يعترب ك ٌرث يف إدلب أن اإلرث
الذي تركه حلف الفضول يتمثل يف ترسيخ االقتناع بأنه ميكن إلحاق
الهزمية باملتطفلني ،عىل غرار الدولة اإلسالمية وهيئة تحرير الشام،
مهام بلغت درجة عسكرتهم وهمجيتهم .وقد ش ّجعهم ذلك عىل
اعتامد مقاربة ناشطة يف معارضتهم لهيئة تحرير الشام ،أي مقاربة
تتّسم بالتظاهرات والعصيان املدين وأعامل التخريب املتف ّرقة.
إضاف ًة إىل ذلك ،رست شائعات يف أوساط السكان املحليني مفادها
أن حبلص سيعمد ،إضاف ًة إىل تنظيم التظاهرات ،إما إىل إعادة إحياء

حلف الفضول وإما إىل إنشاء تحالف عسكري جديد 26.ومن شأن
ذلك أن يتيح له شن هجوم ضد هيئة تحرير الشام ،مثلام فعل ضد
الدولة اإلسالمية.

وضع عسير

كانت املشكلة يف نظر معاريض هيئة تحرير الشام أن الشبكات
االجتامعية يف إدلب تفتقر إىل القدرة عىل طرد التنظيم من
املنطقة .وكان هذا األمر بغاية األهمية نظرا ً إىل أنه مل تكن مثة
مؤرشات يف األفق عن إعادة تكوين حلف الفضول أو إنشاء ائتالف
مامثل .وعىل الرغم من أن بعض الشبكات ،عىل غرار املوايل ،كانت
مسلّحة ،لكن قدرتها عىل الهجوم بقيت محدودة؛ ولذلك ظلّت يف
موقع دفاعي .وأقىص ما استطاعت املك ّونات املختلفة يف مجتمع
إدلب تحقيقه من تلقاء نفسها كان إحباط املحاوالت التي بذلتها
هيئة تحرير الشام لالندماج يف البيئة املحلية.
أسقط النظام السوري التوازن الحذر بني هيئة تحرير الشام
واملعارضة – ومل يحدث ذلك ملصلحة فريق دون اآلخر ،بل حدث
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وقد سعت املعارضة إىل تاليف هجوم يش ّنه النظام ،وذلك من أجل
الحفاظ عىل وجودها ،إمنا أيضاً تج ّنب وقوع كارثة إنسانية .وهكذا،
كان لطرد هيئة تحرير الشام أهمية مضا َعفة يف نظر املعارضة.
فهذه الخطوة مل تكن لتؤ ّدي إىل التخلص من تنظيم يعتربه معظم
السكان املحليني قمعياً واستغاللياً وحسب ،بل كانت لتحرم النظام
أيضاً من ذريعته األساسية لشن هجوم عسكري شامل عىل
املحافظة .فضالً عن ذلك ،مل يعد السكان ينظرون إىل هيئة تحرير
الشام عىل أنها تشكّل رادعاً لهذه الهجامت بعدما فقدوا ثقتهم
برغبتها الحقيقية يف محاربة النظام.

منهل باريش صحايف وباحث سوري يف «مرشوع زمن الحرب وما
بعد الرصاع يف سورية» ضمن برنامج مسارات الرشق األوسط يف
مركز روبرت شومان للدراسات العليا يف معهد الجامعة األوروبية يف
فلورنسا .يركّز عىل الديناميكيات املحلية واإلقليمية يف األزمة
السورية ،ويتمحور عمله ،يف جزء كبري منه ،حول الخرائط
العسكرية ،واملجموعات املسلّحة ،واملجالس املحلية ،واإلدارة املدنية
يف شامل غرب سورية.

السياسات التنازعية في سورية

وجدت هيئة تحرير الشام نفسها ،منذ لحظة استيالئها عىل إدلب
يف مطلع العام  ،2019يف موقف صعب .فمن الواضح أنها أرادت
ترسيخ سيطرتها عىل املحافظة لكنها كانت تخىش التسبب مبزيد من
النفور لدى السكان الذين يعانون أصالً من التململ .ويف الوقت
نفسه ،مل تكن املعارضة جاهزة لطرد التنظيم من إدلب .فدخلت
املحافظة يف حالة من التوازن الحذر ،األمر الذي منح هيئة تحرير
الشام واملعارضة متنفّساً .لكن النظام السوري مدعوماً من روسيا
اعترب أن الوضع الذي آلت إليه األمور هو أقل من ٍ
مرض ،فقد أراد
استعادة السيطرة عىل البالد بكاملها.

عىل حسابهام معاً .فعندما ش ّن النظام ،املدعوم من روسيا ،هجومه
الربي أواخر العام  ،2019تغلّب باطّراد عىل املقاومة املسلّحة،
وتسبب بنزوح حواىل مليون مدين ،وقىض عىل املعادلة املحلية التي
كانت قامئة بني هيئة تحرير الشام واملعارضة .ومل يعد الرصاع بني
هيئة تحرير الشام واملجتمع املدين مسألة ذات أهمية إىل ح ّد كبري.
وعىل الرغم من تدخّل الثوار السوريني املدعومني من تركيا والجيش
الرتيك بح ّد ذاته لوضع ح ّد لتق ّدم النظام ،متكّن هذا األخري بحلول
آذار/مارس  2020من السيطرة عىل نصف املحافظة عىل األقل ،وقد
ينجح يف استعادة السيطرة عىل املزيد من األرايض يف حال فشل
وقف إطالق النار األخري يف الشهر املذكور .مع ذلك ،ال تزال الصورة
ضبابية جدا ً يف ما يتعلق بالتداعيات السياسية التي ميكن أن ترتتب
كفيل بأن يكشف ما إذا كانت الهيكليات
عىل الوضع .الوقت وحده ٌ
والشبكات االجتامعية املختلفة التي تطرقنا إليها يف هذا املقال
سوف تنجح يف ص ّد املحاوالت التي يبذلها النظام ليس فقط من
أجل إخضاع إدلب ،إمنا أيضاً الخرتاق نسيجها االجتامعي.
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إعادة إعمار سورية بين التطبيق التمييزي
المطوق
واالعتراض
َّ

مقدمة
ّ

«ماروتا سيتي» هو مرشوع للتنظيم العمراين يجري العمل عىل
املسمة بساتني الرازي يف غرب
بنائه فوق منطقة السكن العشوايئ ّ
دمشق .وقد خرس نحو  50000شخص من سكّان بساتني الرازي
منازلهم بسببه .لكن تنفيذ املرشوع دونه عرثات .فقد فرضت
املؤسسات الحكومية رشوطاً شديدة تتس ّبب بعرقلة ُمضيه قدماً .يف
حني وجدت آالف العائالت نفسها بال مأوى ،عالقة وسط مستنقع

ً
نطاقا بشأن إطار العمل المتّ صل بإعادة اإلعمار
أوسع
في سورية ،وهي أن هذا اإلطار لن يساهم في إعادة
بناء سورية أو تعافيها.

بريوقراطي يستحكم فيه الفساد ،يف محاولة لتأمني سقف يأويها
واملطالبة بحقوقها يف امللكية.
يُق ّدم مرشوع ماروتا سيتي مثاالً عن املشكالت التي يُر َّجح أن تحيط
بعملية إعادة اإلعامر مبوجب املرسوم الترشيعي  66والقانون رقم
 .10كام يُسلّط املرشوع الضوء عىل حقيقة أوسع نطاقاً بشأن إطار
العمل املتّصل بإعادة اإلعامر يف سورية ،وهي أن هذا اإلطار لن
يساهم يف إعادة بناء سورية أو تعافيها .ال بل هو بصورة أساسية
عملية استطباق (جنرتيفيكشن) ذات دوافع سياسية تهدف ،من
خالل تحويل املشهد االقتصادي واالجتامعي عرب إعادة تشكيل
املساحات العمرانية ،إىل ترسيخ قبضة النظام السلطوية.
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عىل الرغم من القتال املتواصل يف سورية ،يقول نظام األسد إنه بدأ
عملية إعادة اإلعامر .ففي العام  ،2012أصدرت الحكومة املرسوم
الترشيعي  66الذي يُريس األساس القانوين لتطوير مناطق املخالفات
والعشوائيات ،أي املناطق حيث العقارات غري مرخصة رغم تناقلها
ألجيال .ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2018أق ّرت الحكومة القانون
وسع نطاق تطبيق املرسوم الترشيعي  66إىل خارج
الرقم  10الذي ّ
مناطق السكن العشوايئ ،وأجاز للبلدات واملدن تحديد مناطق
مع ّينة لتطويرها وإعادة إعامرها .ويعد مرشوع «ماروتا سيتي» يف
دمشق والذي أُطلِق مبوجب املرسوم  ،66منوذجاً أ ّولياً للمشاريع
التي ستُنفَّذ مستقبالً عمالً بالقانون رقم  ،10ونقطة االنطالق
لعملية إعادة اإلعامر التي يقودها النظام.

ُي ّ
سلط مشروع [ماروتا سيتي] الضوء على حقيقة

السياسات التنازعية في سورية

سوسن أبو زين الدين وهاني فاكهاني

ّ
متعثر
إطار عمل تمييزي وتنفيذ
يواجه مرشوع ماروتا سيتي تعقيدات كثرية منها القيود املفروضة
عىل مطالبة السكّان بحقوق ملكياتهم ،والتأخري يف دفع التعويضات،
وتخمينات العقارات التي مل ترا ِع مصالح ماليك األسهم .هذا إضاف ًة
إىل أن املقاربة املعتمدة يف عملية إعادة اإلعامر تعطي األفضلية
للرأسامليني الذين تربطهم صالتٌ بالنظام .ومل ت ِتح الدولة سوى
بعض الطرق املحدودة للنظر يف هذه التعقيدات ،رغم أن املعارضة
للمرشوع واضحة للعيان.
القيود المفروضة على المطالبة بحقوق الملكية
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فرضت السلطات ،يف إطار التحضريات إلنشاء ماروتا سيتي ،رشوطاً
تخلق صعوبات شديدة أمام قدرة أبناء بساتني الرازي عىل املطالبة
منح املرسوم الترشيعي  66والقانون الرقم
بحقوقهم يف امللكية .فقد َ
 10السكان مهلة ثالثني يوماً فقط إلثبات حقوقهم يف امللكية .ومبا
ُعتب هذه املهلة الزمنية قصرية ،مايُفسح يف
أن البالد يف حالة حرب ،ت َ
ِ
املجال أمام حدوث انتهاكات .وقد عولجت هذه املشكلة يف تعديل
ونص عىل
للقانون الرقم  10أُ ِق ّر يف ترشين الثاين/نوفمرب ّ 2018
عام واحد يف املشاريع املستقبلية .لكن بقيت
متديد املهلة إىل ٍ
مسائل ع ّدة من دون حل .ففي بساتني الرازي ،ونظرا ً إىل قرص
املهلة ،مل يتمكّن املختفون قرسا ً من املطالبة بحقوقهم أو تعيني
وكالء قانونيني للتوكّل باسمهم .وواجهت عائالتهم قيودا ً بالتبعية
عىل شكل مضايقات ومراقبة ومالحقة أمنية .كام واجه السكّان
الذين ف ّروا من سورية أو نزحوا داخلياً تحديات يف إثبات حقوق
ملكيتهم عن بُعد .ومازاد الوضع سوءا ً أن كرثا ً منهم مل يكونوا
بحق ما أو تعيني وكيل
ميتلكون األوراق الثبوتية الالزمة للمطالبة ٍّ
عنهم .وقد تع ّرض األشخاص الذين نزحوا إىل مناطق املعارضة
للتمييز وملزيد من املخاطر والعراقيل.
أولئك الذين متكّنوا من إثبات حقوقهم يف امللكية ،وقعوا يف معضلة
العشوائيات يف سورية .فإحدى مساوئ املرسوم الترشيعي  66أنه يف
حني تم وضعه ملعالجة مناطق السكن العشوايئ ،إال أنه يراعي
حقوق ذوي امللكية النظامية فقط من دون االعرتاف بحقوق ملكية
العقارات املخالفة .وحدهم األشخاص الذين ميتلكون صكوك ملكية
قانونية حصلوا عىل أسهم يف ماروتا سيتي .ورغم أنه قد أُتيح
للسكان تقديم إثباتات عىل حيازتهم عقارات غري مس ّجلة ،إال أن
ذلك خ ّولهم الحصول عىل مساعدات لتسديد بدل اإليجار فقط ،ويف
بعض الحاالت الحصول عىل مساكن بديلة .وبالتايل ،مل يحصل الكثري

من سكان بساتني الرازي سوى عىل النذر اليسري ،نظرا ً إىل أن آالف
العقارات كانت غري مرخصة .والحال أن نحو  50يف املئة من
األرايض يف سورية مل تكن مس َّجلة قبل العام  .2011وقد تفاقم هذا
الوضع خالل الحرب بسبب تدمري معظم دوائر السجل العقاري أو
تعليق عملها .ويف كل األحوال ،ميكن القول إن سبب تفاقم أزمة
العشوائيات يف سورية بشكل رئيس هو تقصري الدولة يف وضع
إجراءات تنظيمية فعالة لالستجابة لعمليات التمدن الرسيع.
بعد التق ّدم إلثبات حقوق امللكية ،تم تقدير قيمة العقارات يف
املنطقة من قبل لجنة مختصة من أجل دفع التعويضات ،ثم
استُصدرت إشعارات بالطرد بحق السكان .بني عا َمي  2015و،2017
طُرِد جميع سكّان بساتني الرازي ،و ُه ِدمت عقاراتهم التي يفوق
عددها  6700بحسب التقديرات .إال أن عدم اعتامد قواعد واضحة
يف عملية التخمني أدت إىل اعتبار بعض العقارات غري مؤ َّهلة
للحصول عىل تعويضات .ومل يتمكّن املترضرون من الطعن بالقرار.
تعويضات غير مالئمة

من املشاكل األخرى يف ماروتا سيتي أن تعويضات سكان املنطقة مل
تكن مالمئة وتأ ّخ َر رصفها .فاملبالغ التي ُم ِنحت عىل سبيل مساعدات
لتسديد بدل اإليجار للاملكني السابقني ،وسكّان مباين املخالفات يف
األرايض العامة أو الخاصة ،واملستأجِرين اقترصت عىل نسبة خمسة
يف املئة من قيمة العقار .وهذه نسبة زهيدة يف سوق اإليجارات
املتضخّم يف دمشق .ففي العام  ،2016س ّجلت بدالت اإليجار
عب
مستوى أعىل بـ 300يف املئة من قيمتها يف العام  .2010وعندما ّ
السكان عن امتعاضهم ،كان جواب السلطات «استأجروا يف مساكن
عشوائية أخرى».
أما األشخاص املخ َّولون الحصول عىل مساكن بديلة ،مبا يف ذلك
مالكو العقارات السابقون واملستأجرون الذين كانوا يقيمون يف
بساتني الرازي قبل اإلخالء ،فلم يحصلوا بعد عىل هذه املساكن،
علامً بأنهم كانوا قد ُو ِعدوا بتأمينها لهم يف العام  .2016وعىل الرغم
من عدم وضع أي خطط لطأمنة هؤالء ،طُلِب منهم تسديد  15يف
املئة مبثابة دفعة أوىل عن منازلهم البديلة يف متوز/يوليو  .2018وقد
تم اإلبالغ عن اقتطاع مبالغ من مخصصات بدالت اإليجار حينها
لتغطية هذه الدفعات .اليوم ،ويف ظل عدم تحقيق أي تق ّدم عىل
هذا الصعيد ،تُلقي إدارة محافظة دمشق بالالمئة يف التأخري عىل
االلتباس يف اختيار موقع املساكن البديلة والصعوبات يف توقيع
عقود مع املط ِّورين .ويف حني تجاهلت السلطات واقع الحرب عند

تحديد مهل زمنية للسكّان يك يثبتوا حقوقهم يف امللكية ويبارشوا
تنفيذ خطوات أخرى ،استخدمت ذريعة الحرب مرارا ً وتكرارا ً لتربير
تأخّرها يف تقديم التعويضات.

مساهمون يعانون

عام واحد فقط لتداول ملكية األسهم يف ما
منح مالكو األسهم مهلة ٍ
بينهم أو للغري ،يتم بعدها توزيع مقاسم ماروتا سيتي عليهم وفق
ثالثة خيارات :تجميع األسهم للتخصص مبقسم ما؛ تجميع األسهم
لتأسيس رشكة مساهمة لبناء وبيع واستثامر املقاسم؛ أو بيع األسهم
يف مزاد علني من خالل محافظة دمشق ،وتقايض مثنها عن طريق
املرصف املركزي.
ليس هناك معلومات متوافرة عن أعداد املساهمني الذين اعتمدوا
هذا الخيار أو ذاك .لكن عرشات التعليقات عرب مواقع التواصل
االجتامعي تُشري إىل أن كرثا ً باعوا أسهمهم ألنهم مل يتمكّنوا من

أخضعت محافظة دمشق مدينة ماروتا سيتي للمرسوم الترشيعي
 82لعام  2010الذي فرض حصول املساهمني عىل رخصة بناء يف
عام واحد اعتبارا ً من آذار/مارس  ،2018وإال تو ّجب عليهم
غضون ٍ
تسديد رسم سنوي قدره  10يف املئة من قيمة أرضهم مل ّدة أربع
سنوات ،تُباع األرض بعدها يف املزاد العلني .والحصول عىل ترخيص
يستوجب موافقة اللجنة الفنية املعنية عىل تصميم معامري أويل،
يتم بعده إنجاز الدراسة الفنية الكاملة من أجل الحصول عىل
ترخيص نقابة املهندسني .يف آذار/مارس  ،2019وبعد اإلقرار بتأخر
السلطات املعنية يف تيسري اإلجراءات ،أجازت املحافظة متديد املهلة
عاماً واحدا ً قبل فرض الرسوم .بحلول حزيران/يونيو  ،2019كان 60
يف املئة من املالكني قد حصلوا عىل املوافقة عىل تصاميمهم األولية،
يتبق
لكن مقسامً واحدا ً فقط حصل عىل رخصة بناء .وهكذا مل َّ
سوى أشهر قليلة أمام ماليك املقاسم األخرى للحصول عىل
الرتاخيص قبل البدء باقتطاع رسوم كبرية من أسهمهم.
مطورون انتهازيون
ّ

ليس هناك الكثري من املعلومات حول عدد سكّان بساتني الرازي
القادرين مادياً عىل تطوير مقاسمهم يف ماروتا سيتي .والتتوافر
أيضاً بيانات كافية عن قدرة من تم إخالؤهم عىل تحمل نفقة
السكن يف إحدى مبانيها يف املستقبل .غري أن الشكاوى عىل مواقع
التواصل االجتامعي تُشري إىل أنهم يف الغالب لن يتمكّنوا من ذلك،
والسيام أن متوسط سعر املرت املربع يف الوحدات السكنية يُق َّدر
بـ 6000دوالر أمرييك .لكن املؤكَّد هو أن رشكات خاصة ذات عالقات
مع النظام استحوذت عىل عقود كربى للتطوير يف املنطقة.
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األشخاص الذين كانوا ميلكون عقارا ً بصورة قانونية يف بساتني الرازي
حصلوا عىل تعويضات من خالل منحهم أسهامً يف مرشوع ماروتا
سيتي .لكن عقاراتهم ُخ ِّم َنت جميعها بقيم ٍة أقل من أسعار السوق،
يف حني أن التكاليف اإلدارية تسببت بخفض إضايف للتعويضات التي
حصل عليها السكان .وقد استند تحديد القيمة إىل أوضاع العقارات
ومحيطها عند التخمني ،ال إىل قيمتها املتوقّعة بعد التطوير ،ماأفىض
تدن سعرها وبالتايل انخفاض قيمة األسهم التي ُم ِنحت
إىل ّ
لألشخاص من باب التعويض .تُق َّدر قيمة األرض الفعلية التي تبقّت
للسكان الذين حصلوا عىل أسهم ،وذلك بعد التقييم واقتطاع جميع
التكاليف – مبا فيها التكاليف اإلدارية ،وتكاليف الرتخيص
واملتعاقدين واملساحات الخرضاء – بـ 17يف املئة عىل األكرث من
مجموع قيمة األرض.

أولئك الذين اختاروا تجميع أسهمهم للتخصص مبقسم ما ،كان
عليهم أن يتعاونوا سوياً للحصول عىل رخصة البناء .تسبّب هذا
األمر بصعوبات كثرية ،بدءا ً من محاولة املساهمني تحديد رشكائهم
يف املقاسم والتعرف عليهم واتخاذ قرارات مشرتكة ،وصوالً إىل
تحديد قيمة األسهم يف املقاسم يف كل مرحلة من مراحل تطوير
املرشوع ،مبا يُتيح لهم القيام بخيارات مستنرية .لكن التحدي األكرب
كان الحصول عىل التمويل الكايف لتطوير مقاسمهم.

السياسات التنازعية في سورية

فضالً عن ذلك ،اعرتض السكان عىل الرشوط التي فُرِضت لتحديد
األهلية للحصول عىل مساكن بديلة .ووفقاً للمسؤول عن تنفيذ
املرسوم الترشيعي  ،66كان  15يف املئة ممن تم إخالؤهم يف بساتني
الرازي غري مؤ ّهلني للحصول عىل مساكن ،وتق ّدم  5يف املئة منهم
بشكاوى بسبب حرمانهم من األهلية .ويف كانون الثاين/يناير ،2019
رصح املسؤولون يف محافظة دمشق أنهم سيعيدون النظر يف 500
ّ
ِ
طلب ُرفض سابقاً للحصول عىل مساكن بديلة .وقد أثار ذلك انزعاج
السكان الذين كانت أهليتهم قد ثُبِّتت ،إذ تخ ّوفوا من حدوث مزيد
من التأخري.

تح ّمل كلفة الخيا َرين اآلخرين .بالنسبة للذين اختاروا بيع أسهمهم،
قامت املحافظة بتخصيص مقاسم محددة ألسهمهم ليتم بيعها يف
مزادات علنية بحيث ميكن للمحافظة رشاء بعض هذه املقاسم .ثم
أو ِدعت القيمة املوازية ألسهم السكان يف املرصف املركزي السوري
ورصفت لهم عىل دفعات كل ستة أشهر.

وفقاً للمخطط التنظيمي ،من املقرر تطوير  270مقسامً يف ماروتا
سيتي ،منها  166مقسامً مملوكاً من قبل مواطنني ،و 62مقسامً
مملوكاً لرشكة دمشق الشام القابضة ،والباقي هو يف عهدة
املحافظة .يُشار إىل أن محافظة دمشق أنشأت رشكة دمشق الشام
القابضة يف العام  2016برأسامل قدره  133مليون دوالر إلدارة
بعض األمالك التابعة للمحافظة .وبني متوز/يوليو  2017وآذار/مارس
 ،2018وقّعت الرشكة ستة عقود مع رجال أعامل مق ّربني من النظام
يك تستثمر رشكاتهم يف ماروتا سيتي يف مقابل حصولهم عىل أر ٍ
اض.
وقد أُبرِم العقد األول مع سامر فوز وبلغت قيمته  333مليون
دوالر .و ُوقِّع العقد الثاين مع مازن الرتزي بقيمة  250مليون دوالر.
والعقد األحدث عهدا ً كان مع رامي مخلوف بقيمة  48.3مليون
دوالر .يف هذه الرشكات ،ميلك رجال األعامل حصصاً تفوق تلك
اململوكة من رشكة دمشق الشام القابضة ،مامينحهم نفوذا ً أكرب يف
عملية التنفيذ .وقد ُوقِّعت ثالثة عقود أخرى يف العام  ،2018ومن
ُخصص أي من هذه
املر ّجح إبرام مزيد من العقود .لكن مل ت ّ
االستثامرات لتقديم مساكن بديلة للمترضرين أو مساعدة املواطنني
عىل تطوير مقاسمهم .يف الواقع ،يبدو أن مصالح السوريني هي آخر
مايُفكّر فيه النظام.
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منذ صدور املرسوم الترشيعي  ،66اعترب النشطاء يف بساتني الرازي
ماروتا سيتي مرشوع تطوير ذو دوافع سياسية .وهو ادعاء سديد
نظرا ً إىل أن معظم السكان هم من فئات املحرومني اقتصادياً
واجتامعياً ،وقد شارك ك ٌرث منهم يف األيام األوىل لالنتفاضة .وكان
قادة املجتمع املحيل قد طلبوا اجتامعاً مع الرئيس بشار األسد
للتعبري عن هواجسهم ،إمنا مل تتم االستجابة لطلبهم .ونظرا ً إىل
العوائق التي تعرتض تنظيم رد جامعي ،مل يكن أمام السكان من
خيار سوى الرضوخ والقبول باملرشوع.
واألسوأ أن إطار املرشوع يح ّد من قدرة السكان عىل االعرتاض عليه.
فالسبيل الوحيد املتاح أمامهم للمطالبة بحقوقهم هو من خالل
قنوات االعرتاض الرسمية مبوجب املرسوم الترشيعي  .66وقد
أنشأت محافظة دمشق لجنة لحل الخالفات ،إال أن تنفيذ املرشوع
اليتوقف خالل النظر يف االعرتاضات والنزاعات .وت ُحقّق اللجنة
بصورة أساسية يف ادعاءات امللكية أو النزاعات العينية عىل
العقارات .وهي معفيّة من التقيد باألصول واملهل املقررة يف قانون

أصول املحاكامت ،ولها سلطة التحكيم يف النزاعات وإصدار قرارات
ُنش
ملزمة استنادا ً إىل «مبادئ العدالة» ،ال إىل القانون الفعيل .مل ت َ
أي تقارير عن أعداد النزاعات التي أث َريت عىل خلفية إنشاء ماروتا
سيتي ،ولكن التعليقات عىل صفحات املجموعات املحلية عىل
مواقع التواصل االجتامعي تح ّدثت عن مئات االعرتاضات.
املنارصة عرب مواقع التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم املس َّجلة
لدى الدولة كانت املساحة الوحيدة املتبقّية للسكان للتعبري عن
مخاوفهم خارج اإلطار الرسمي املقيَّد لالعرتاض .وقد أُنشئت
مجموعات عديدة ،والسيام عرب موقع فايسبوك ،ليتبادل األشخاص
عربها آخر التطورات ،ويساعدوا بعضهم البعض يف فهم العملية،
ويعبوا عن استيائهم .ت ُشري املنشورات والتعليقات يف هذه
ّ
املجموعات إىل أن الناس يُح ّملون محافظة دمشق مسؤولية عدم
تنظيم التملّك ،ويطالبون مبحاسبتها عىل خلفية تقويضها لحقوق
األشخاص املقيمني يف مساكن عشوائية .وقد طالب السكان
باعتبارهم رشكاء يف تطوير ماروتا سيتي ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتسهيل ذلك من خالل وضع قوائم باملم ِّولني واملط ِّورين املحتملني،
ومنح حوافز للمصارف يك تدعم املواطنني يف تطوير مقاسمهم،
وتطبيق إعفاءات من بعض الرضائب والرسوم .كام توقّف كرثٌ أيضاً
عند التكاليف االجتامعية التي تكبدوها جراء طردهم.
تنامى االعرتاض عىل املرشوع ضمن أوساط املغرتبني السوريني يف
الخارج أيضاً .لكن نظرا ً إىل تأثريهم املحدود عىل التطورات داخل
سورية ،ركّزوا عىل العمل مع املجتمع الدويل واملستثمرين واملم ّولني
املحتملني للتأثري يف عملية إعادة اإلعامر التي يقودها النظام.
ويتمحور حراك هذه الفئة حول ح ّجتَني اثنتني .تستند الح ّجة األوىل
إىل مبدأ أن املساهمة يف عملية إعادة اإلعامر التي يتوالها بصورة
أساسية النظام ورجال األعامل املوالون له ،تعني الت ّورط يف انتهاكات
حقوق اإلنسان والجرائم ضد اإلنسانية.
وتتعلّق الح ّجة الثانية ،الواردة ضمناً يف الحجة األوىل ،باألطر
الترشيعية واإلجرائية التي وضعها النظام لتوجيه عملية إعادة
اإلعامر .تؤكّد هذه الحجة أن الهدف من املشاريع النيوليربالية التي
يعمل النظام عىل تنفيذها هو تثبيت سلطته االستبدادية ،ومعاقبة
املجتمعات املعارِضة له .ويف غضون ذلك ،يبذل السوريون مزيدا ً
من الجهود لتطوير بدائل للمقاربة التي يعتمدها النظام يف إعادة
اإلعامر .وتشمل هذه الجهود وضع مبادئ من أجل إعادة إعامر
منصفة ،وتنظيم حمالت توعية لتوضيح الترشيعات واملشاريع
املثرية للجدل ،ووضع خرائط مكانية لتوثيق حقوق امللكية

واالنتهاكات ،وإيجاد حلول سكنية بديلة من جملة مبادرات أخرى.

مزاعم النظام بأن إعادة اإلعامر ستساهم يف بناء سورية من جديد،
والنهوض باقتصادها ،وتسهيل عودة النازحني ،هي مزاعم مرشوعة.
لكن الشكوك تحيط بقدرة أطر العمل التي يفرضها النظام يف
عملية إعادة اإلعامر عىل تحقيق هذه األهداف .لقد فشلت
املشاريع يف اعتامد مقاربة قامئة عىل الحقوق وقادرة عىل املساهمة
يف املعافاة .ومل تتمكّن من إطالق آلية فعلية ملعالجة مشكلة
األمالك غري املس ّجلة ،والتي هي من نتائج الفشل املؤسيس .لقد
فرضت القوانني قيودا ً عىل الهامش املتاح أمام املهجرين إلثبات
حقوقهم التملّكية ،ماأفىض إىل نزوح إضايف لعرشات آالف األشخاص.
إضافة إىل أنها ح ّدت من قدرة الكثري من الفئات املحرومة اقتصادياً
عىل االحتفاظ مبساكنهم يف مناطقهم األصلية ،فيام س ّهلت استحواذ
النخبة الرثيّة عىل هذه املساكن.

خدم كسالح عسكري للقضاء على السكّان في
أنه استُ ِ
مناطق المعارضة.

إىل جانب طابعها التمييزي ،الميكن النظر إىل عملية إعادة اإلعامر
مبعزل عن السياق السيايس يف سورية .فالدمار الذي لحق بالبالد
خالل النزاع مل يكن مجرد أرضار جانبية ،بل إن حجمه وطبيعته
ونتائجه ت ُشري إىل أنه استُ ِ
خدم مبثابة سالح عسكري للقضاء عىل
السكّان يف مناطق املعارضة .وقد منت هذه املعارضة بصورة أساسية
يف األحياء العشوائية واملحرومة التي تح ّملت الوطأة األكرب من
الدمار .فضالً عن ذلك ،يعتقد كرثٌ أن األرضار توزّعت حول خطوط
مذهبية ،مع اإلشارة إىل أن حجم الدمار األكرب كان من نصيب
املناطق الس ّنية.
تفيض املقتضيات اإلجرائية الصارمة لعملية إعادة اإلعامر إىل
استنتاج أن األشخاص الذين هجروا قرسا ً من املناطق املد َّمرة لن
يتمكنوا من العودة إليها .أما أولئك الذين ظلوا فيها فغالباً لن
يتمكّنوا من تح ّمل تكاليف البقاء أكرث ،نظرا ً إىل مايعانونه من فقر
نسبي وإىل الطابع النيوليربايل الذي تتّصف به املشاريع .وبالتايل،
ميكن النظر إىل إطار إعادة اإلعامر بأنه استكامل لعملية التدمري
التي أحدثت تغيريا ً كبريا ً يف الطابع الدميوغرايف للبالد ،حيث يسعى
النظام ،من خالل متكني الرأسامليني املحسوبني عليه عرب عملية
إعادة اإلعامر إلحداث تح ّول يف الرتكيبة السياسية واالجتامعية
واالقتصادية ،مبا يساهم يف ترسيخ قبضته السلطوية عىل البالد.

خاتمة
ماروتا سيتي هو املرشوع الشامل الوحيد الذي يضع ،حتى تاريخه،
إعادة اإلعامر التي يقودها النظام عىل محك االختبار .ولكن العبث
بالعمليات العمرانية لرتسيخ الحكم السلطوي اتخذ أشكاالً مختلفة.
فقد لجأ النظام إىل التدمري املنهجي للعديد من األحياء التي استعاد
السيطرة عليها ،مبا يف ذلك مبانٍ سليمة وصالحة للسكن ،ومن َع
وصول سكّانها إليها .ومنذ العام  ،2011أق ّرت الحكومة أيضاً عرشات
القوانني التي تطعن بحقوق السكن واألرض وامللكية .فضالً عن

السياسات التنازعية في سورية

فعال في نهوض
إعادة اإلعمار لن تساهم
ً
سورية

أضرار جانبية ،بل إن حجمه وطبيعته ونتائجه تُ شير إلى
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أطلقت الحملة الهادفة إىل التأثري يف عملية إعادة اإلعامر سجا ًال
عىل خلفية أن الغاية منها هي التأثري يف النتائج السياسية يف سورية.
ميكن اعتبار القيود التي فرضها كل من االتحاد األورويب والواليات
املتحدة عىل متويل إعادة اإلعامر ،وكذلك العقوبات االقتصادية
جزءا ً من نتائج هذه الحملة .فاالتحاد األورويب عمد إىل توسيع
قامئة عقوباته لتشمل رجال أعامل سوريني ورشكات سورية
يستثمرون يف ماروتا سيتي .إال أن النظام رفض هذه االدعائات
زاعامً أن جهوده مو َّجهة نحو إعادة إعامر البالد والنهوض
باقتصادها .فقد نظّمت الحكومة معارض إلعادة اإلعامر ،معلن ًة أن
سورية منفتحة عىل األعامل وأن املشاركة يف إعادة اإلعامر متاحة
حرصا ً أمام «أصدقاء سورية» أو حلفائها .كام وصف النظام أيضاً
الدول التي تفرض عقوبات عىل بالده بأنها «دول عد ّوة» المكان لها
واستغل النظام الدعوات الدولية لعودة النازحني
ّ
يف إعادة اإلعامر.
إىل بالدهم للتأكيد أن البلدان التي تحجب التمويل عن عملية
إعادة اإلعامر هي التي تتسبّب بتأخري هذه العودة .وقد أبدى
حلفاء النظام ،وعىل رأسهم الرئيس الرويس فالدميري بوتني ،دعمهم
لهذا املوقف حيث قال بوتني أمام االتحاد األورويب إن االستقرار
الذي يثبّت النظام دعامئه ،والذي من شأن متويل إعادة اإلعامر أن
يساهم يف تعزيزه ،هو السبيل الوحيد لعودة  6ماليني الجئ سوري
إىل ديارهم.

إن الدمار الذي لحق بالبالد خالل النزاع لم يكن مجرد

ذلك ،تالعبت الحكومة باملساعدات الدولية يف الربامج اإلنسانية
ومشاريع التعايف مبا يخدم مصالح النظام السياسية واالقتصادية عن
طريق فرض الرشوط التي ت ُح ّدد آلية عمل وكاالت األمم املتحدة
واملنظامت الدولية إلعادة تأهيل البنى التحتية واملساكن ،حيث مل
تعد هذه الجهود ،حتى تاريخه ،بالفائدة سوى عىل املناطق التي
تحظى مبباركة النظام.
يف غضون ذلك ،مل تنجح القيود الدولية املفروضة عىل إعادة إعامر
سورية يف التأثري يف التطورات عىل األرض .فقد حصل حلفاء النظام
السياسيون والعسكريون عىل وصول حرصي إىل قطاعات اقتصادية
أساسية ،مبا يف ذلك املوارد الطبيعية واملوانئ ،مبامينحهم اليد الطوىل
يف إعادة اإلعامر يف املستقبل .باإلضافة إىل ذلك ،يتواصل النظام مع
مانحني من خارج القامئة التقليدية ،مثل الهند والربازيل ،ويعمل
عىل متكني الرأسامليني املحسوبني عليه لالستثامر يف إعادة اإلعامر.
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يف املدى الطويل ،من غري املر ّجح أن يتمكّن النظام من التخيل عن
الدعم من االتحاد األورويب والواليات املتحدة نظرا ً إىل وزنهام
االقتصادي والسيايس يف املنطقة والتكلفة الهائلة إلعادة إعامر
سورية .لكن عملية إعادة اإلعامر التي أطلقها النظام حتى اآلن
تتيح له التالعب بالجهود ملصلحته الخاصة .فامروتا سيتي توضح أن
حقوق السوريني تتع ُّرض ملزيد من االنتهاك يف الداخل ،فيام تخضع
إعادة اإلعامر للنقاش عىل املستوى الدويل .وحتى اآلن ،اقترصت
مقاربة املجتمع الدويل عىل اإلحجام عن املشاركة يف إعادة اإلعامر
بانتظار حدوث انتقال سيايس ،مع اإلبقاء عىل العقوبات التي
يتح ّمل وزرها ،عىل نح ٍو مجحف ،املواطنون السوريون العاديون.
وهذا ليس بحل .مثة حاجة إىل وضع مبادئ توجيهية جديدة ألي
دو ٍر قد يضطلع به املجتمع الدويل يف إعادة إعامر سورية .عىل
هذه املبادئ أن تُس ّهل اتخاذ خطوات فورية من أجل متكني
السوريني من النهوض من جديد ،ووضع حد النتهاكات حقوق
اإلنسان التي ت ُرتكَب باسم إعادة اإلعامر ،والحرص عىل عدم اتخاذ
أي إجراءات من شأنها متكني النظام.

سوسن أبو زين الدين وهاين فاكهاين مهندسان معامريان سوريان
يعمالن يف مجال التنظيم العمراين .يركّز عملهام عىل السكن،
والتنمية العمرانية ،وإعادة اإلعامر يف سورية من خالل األبحاث
واملامرسات .وقد ّأسست أبو زين الدين وفاكهاين مؤخرا ً مبادرة
«سكن للمجتمعات اإلسكانية» ،وهي مبادرة اجتامعية تهدف إىل

تطوير برامج سكنية شاملة وعادلة اجتامعياً للمساعدة عىل تحقيق
املعافاة االجتامعية واالقتصادية واملؤسسية يف سورية.

جسد
حمص :انقسامات تعكس وتُ ّ
الصورة ّ
الكلية للنزاع السوري العالق
السياسات التنازعية في سورية

قدور
جمانة ّ

يف حزيران/يونيو املايض ،أُعي َد تذكري السوريني بالوحدة التي متيّزت
بها حمص يف املراحل األوىل من االنتفاضة .فعبد الباسط الساروت،
وهو قائد يف حركة االحتجاج وأصبح الحقاً مقاتالً معارضا ،قُ ِتل
خالل اشتباكات مع قوات النظام يف حمص .كان الساروت ،حارس
مرمى فريق الكرامة لكرة القدم ،وقد قاد االحتجاجات يف العام
 2011جنباً إىل جنب مع املمثلة العلوية فدوى سليامن .صورة هذا
الس ّني وتلك العلوية معاً ساعد عىل نبذ االتهامات بأن االنتفاضة
طائفية .بيد أن مرصع الساروت أعاد فتح جر ٍح تج ّنب العديد من
سكان حمص االعرتاف به .فهو ذكّرهم بأن وفاق األمس بات أشال ًء
اليوم ،وأن حمص تُواجه طبقات فوق طبقات من التوترات العالقة
التي مل تلق حال .فهناك مئات اآلالف من النازحني غري القادرين عىل
ِ
متشظ إىل درجة أن ناسه مل يعودوا
العودة .وهناك مجتمع

ثمة ثالثة أنواع من االنقسامات ،على رغم أنها ال
ميز هذه المحافظة اليوم:
تُ قصي بعضها البعض ،تُ ّ
انقسامات بين أنصار النظام وبين خصومه؛
وانقسامات بين طوائف حمص؛ وانقسامات بين
داعمي النظام الدوليين ،أي روسيا وإيران.
َ

يتع ّرفون عليه .وهكذا ،وعىل رغم أن املرحلة العسكرية رمبا تشهد
انحسارا ،إال أن التطورات يف حمص تيش بأننا يف الواقع ندخل
مرحلة جديدة من النزاع.

ثالث طبقات من االنقسامات
عىل رغم أن محافظة حمص عادت إىل كنف السيطرة الحكومية ،إال
أن كوكبة من الالعبني السياسيني تُسيطر عىل أشطار مختلفة من
األرايض .هنا ،مثة ثالثة أنواع من االنقسامات ،عىل رغم أنها ال ت ُقيص
بعضها البعض ،تُ ّيز هذه املحافظة اليوم :انقسامات بني أنصار
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سعت الحكومة السورية طيلة السنوات الثامين لنزاع من أكرث
النزاعات وحشية يف العامل العريب ،إىل إشاعة االعتقاد بأنها ستستعيد
سيطرتها قريباً عىل كل أنحاء سورية .صحيح أن حمص ،التي أحتُفي
بها سابقاً عىل أنها “عاصمة الثورة” ،سقطت يف أيدي القوات
املوالية للرئيس بشار األسد يف أيار/مايو  ،2018إال أن االنقسامات
املتواصلة تؤكد أن الوضع أبعد مايكون عن العودة إىل الحالة
الطبيعية.
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النظام وبني خصومه؛ وانقسامات بني طوائف حمص؛ وانقسامات
بني داع َمي النظام الدوليني ،أي روسيا وإيران .كل هذه
الديناميكيات ع ّمقت تفكك حمص ،وجعلت من الصعب عىل أي
كيان تس ّنم السيطرة وفرض سالم واستقرار دامئني .هذا ناهيك عن
أن هذا لن يكون ُممكناً من دون عدالة انتقالية ذات صدقية.

وكانت الحكومة حاولت تنفيذ هذه الخطة قبل االنتفاضة ،لكنها
توقفت عن ذلك بسبب االعرتاضات املحلية عىل عملية طرد سكان
من بابا عمرو وجوبَر ،وهام ح ّيان من أفقر أحياء حمص وسقطا
الحقاً يف أيدي املعارضة .بيد أن املرشوع بات جاهزا ً اآلن للتنفيذ يف
ظل القانون الرقم .10

أنصار النظام وخصومه

إىل ذلك ،مل تفعل الحكومة شيئاً يُذكر لتوفري الخدمات لألحياء التي
كانت سابقاً تحت سيطرة املعارضة ،والتي وقّعت معها اتفاقات
ُمصالحة .وعىل رغم أن االتفاقات ،التي حظيت بضامنات روسية،
نصت عىل وقف مؤقت لتجنيد الشبان ،إال أن الدولة ربطت عملياً
ّ
إصدار كل أنواع األوراق الرسمية برشط هو الحصول أوالً عىل
موافقة دائرة التجنيد .وهذا أجرب الشبان عىل االنضامم إىل الجيش
وترك عائالتهم وليس يف حوزتها سوى وسائل عيش محدودة .ومثة
آخرون ،حتى يف صفوف أنصار النظام ،أركنوا إىل الفرار من سورية
بدالً من االلتحاق بالتجنيد وفق قوانني العفو العام يف البالد ،ألن
هذه القوانني تنطوي عىل ثغرات ت ُجرب الرجال عىل االنضامم إىل
الجيش يف حاالت الطوارئ وإال يواجهون اتهامات جنائية .ويوضح
مازن غريبة ،وهو باحث وناشط من الوعر مضاعفات هذه املشكلة
كالتايل“ :حتى لو توافر اإلسمنت ومواد البناء ،ليس هناك ٍ
أيد عاملة
فتية ألعادة بناء املنازل ومواقع األعامل امل ّدمرة .حتى الشبان
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املوالون الذين مل يقاتلوا النظام يهربون بحثاً عن مستقبل”.

االنقسام بني أنصار النظام السوري وخصومه هو أوضح صدع جيل
يف حمص هذه األيام .وتأيت سياسات النظام الخاصة بإعادة البناء
لتوسع رشخ هذا الصدع .ففي مدينة حمص،
وإعادة التأهيل ّ
يواصل النظام حرمان املناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة
املعارضة ،مبا يف ذلك البيّاضة والوعر وكرم الزيتون ،من مشاريع
البنى التحتية األساسية ،ومتويل التنمية ،والخدمات .كام يزرع
النظام العقبات يف وجه عودة النازحني ،هذا يف حني يُطلب من
العدد الصغري نسبياً من الذين ُسمح له بالعودة “إيضاحات” أمنية
وأذونات تستغرق ردحاً طويالً إلعادة بناء منازلهم ،من دون أي
ضامنة يف الواقع بإصدار مثل األذونات .وبدءا ً من العام  ،2015كان
نحو مليون ونصف مليون سوري عىل األقل مطلوبون من قبل
األجهزة األمنية والزالوا غري قادرين عىل العودة إىل البالد .ويف
الحاالت التي يستطيع فيها البعض العودة ،غالباً ما يُجربون عىل
إشغال أماكن غري تلك التي كانوا فيها .هكذا ظواهر أث ّرت ،عىل
سبيل املثال ،عىل السكان السابقني ملدينة القصري.
عالوة عىل ذلك ،س ّنت الحكومة أيضاً قانوناً يسمح لها مبصادرة
امل ُلكية .فمن خالل القانون الرقم  10يف  ،2018الذي يسمح
للحكومة بتحديد مناطق التنمية يف كل أنحاء سورية ،استولت
الحكومة عىل امل ُلكيات يف املعاقل السابقة للمعارضة بذريعة إعادة
التنمية .مثال ،يف أيلول/سبتمرب  ،2018أعادت الحكومة تحديد ثالث
مناطق سيطرت عليها املعارضة سابقاً يف مدينة حمص (جورة
الش ّياح ،والقصور ،والقرابيص) وخصصتها لبناء بنايات شاهقة
ومراكز تس ّوق .وتضمنت هذه الخطة تعويض أصحاب امللكية
الذين يُظهرون مستندات تُثبت هذه امللكية ،مبتوسط يبلغ  17يف
املئة فقط من قيمة هذه األخرية.
ويف متوز/يوليو  ،2019أعلنت الحكومة أنها وصلت إىل املراحل
األخرية من إعادة النظر مبرشوع “حلم حمص” (السكان املحليون
أسموه “كابوس حمص”) .يهدف هذا املرشوع إىل تطوير مناطق
أخرى من املدينة عرب تشييد مبانٍ عديدة الطوابق ومراكز تجارية.

بدءا ً من أيار/مايو  ،2019تم اعتقال  460من سكان حمص الذين
تصالحوا مع النظام ،مبا يف ذلك قادة املجالس املحلية املدنية من
الحولة يف ريف محافظة حمص .وتجري مالحقة آخرين من جانب
أفراد بتهم جرائم يزعمون أنها ارت ُكبت خالل االنتفاضة .وتهدف
هذه الخطوة إىل إبقاء املعارضني السابقني الذين يريدون العيش يف
حمص تحت رحمة دعاوي قانونية ،ورمبا السجن .ثم أن بعض
نصت عىل أن
الرجال يُعتقلون عىل رغم الضامنات الروسية التي ّ
توقيع “تسوية الوضعية الخاصة” مع النظام ستوفّر لهم فرتة سامح
ملدة ستة أشهر عىل األقل قبل التجنيد .وهكذا ،يف الصيف املايض،
ق ُِذ َف بالبعض إىل خطوط الجبهات يف شامل حامه ليكونوا ُمضغة
للمدافع.
تصاعد في التوترات الطائفية

يُظهر تاريخ سورية الحديث أنه لعقود عدة كان نظام األسدين
يسعى إىل تعميق االختالفات الطائفية لصالحه .واآلن ،ومع انحسار
النزاع العسكري اليوم ،باتت خطوط الصدع الطائفية أكرث وضوحاً

ورصاحة .كانت حمص ،كام يُقال ،أكرث املحافظات السورية تعددية،
حيث يعيش العلويون والشيعة والس ّنة واملسيحيون جنباً إىل جنب.
لكن من الصعب األن تخ ّيلهم ثانية يف لحظة عيش مشرتك.
فالهجامت الدموية عىل الحولة وتلكلخ وبابا عمرو محفورة يف
ذاكرة الس ّنة ،خاصة ما يتعلّق مبشاركة امليليشيات العلوية
واملسيحية فيها .يقول طبيب من الوعر ،مستعيدا ً الصدمة التي
تلقاها مرضاه عىل أيدي ال ُجند العلويني“ :اليستطيع هؤالء أن
يُخرجوا من عقولهم اللهجة الساحلية الثقيلة (املرتبطة بالعلويني)
التي سمعوها خالل عمليات تعذيبهم” 28.واآلنَ ،د ُرج الناس عىل
تحديد الطائفة من خالل ما إذا كان الفرد موالياً لألسد أم ال.

التقترص التوترات عىل العالقات بني الس ّنة وغري الس ّنة .فالسخط
العميق منترش أيضاً بني العلويني يف املناطق امله ّمشة من حمص .إذ
هؤالء مل يلحظوا أي تغيري يف مستوى حصولهم عىل الخدمات
األساسية ،عىل رغم أن هذا األمر نادرا ً ما يًناقش علنا .فجمعية
البستان الخريية ،التي كان يُسيطر عليها سابقاً رامي مخلوف ابن

المهمشة من حمص .إذ هؤالء لم
في المناطق
ّ
يلحظوا أي تغيير في مستوى حصولهم على الخدمات
ً
نادرا ما ُيناقش علنا.
األساسية ،على رغم أن هذا األمر

خال األسد ،كافأت أعىل مراتب القيادة العسكرية والسياسية
السورية ،لكن ليس العائالت العلوية العادية التي أرسلت أوالدها
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للموت دفاعاً عن النظام.
عالقات اإليرانيين والروس في حمص

بعد أن أنزل النظام السوري وحليفاه الرئيسيان ،روسيا وإيران،
الهزمية بقوات املعارضة يف محافظة حمص ،استوىل عىل مساحات
شاسعة من األرايض .وقد مارست قوات مدعومة من الروس
كل منها أر ٍ
اض من
واإليرانيني السلطة بطريقة خاصة بها واقتطع ٌ
دون عداوات كبرية بينها .لكن ،يف حني أن محافظة حمص عادت
إىل سلطة النظام ،إال أن هذا مل يعنِ الكثري عىل أرض الواقع ،خاصة
يف املناطق الريفية الجنوبية والشاملية من املحافظة ،ألنه بالكاد
ميكن لحظ وجود النظام هناك .ففي العديد من املناطق ،يقترص
دور هذا األخري عىل جمع املعلومات االستخبارية بدالً من تس ّنم
مسؤولية تحقيق مصالح املواطنني .كام أن أجهزة املخابرات تتنافس
32
يف ما بينها عىل السيطرة وتفشل يف تنسيق نشاطاتها.
توسطت روسيا إلبرام العديد من اتفاقات املصالحة بني مقاتيل
ّ
املعارضة وبني النظام يف العديد من املناطق ،مبا يف ذلك يف حمص.
ويقوم املركز الرويس ملصالحة األطراف املتنازعة ،الذي يتخذ من
قاعدة حميميم مقرا ً له ،بتنسيق عمليات املصالحة ونشاطات
الرشطة العسكرية الروسية .عىل سبيل املثال ،كانت فروع أجهزة
مخابرات النظام يف البداية مسؤولة عن املفاوضات حول انسحاب
املتمردين من حي الوعر ،لكن يف نهاية العام  ،2016أمسك
الجرناالت الروس بزمام األمور ،وعرضوا عىل املتمردين تنازالت يف
مقابل إلقائهم السالح أو االنتقال إىل إدلب .ويقول مفاوضون
سابقون أنه يف إحدى املراحل ،مل يكن هناك سوى العلم الرويس
33
خالل املفاوضات.
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يف كل أنحاء حمص ،يجري اآلن ترميم الكنائس ،ويكيل الكهنة
األورثوذكسيون املديح يف عظاتهم لألسد ألنه أنقذ واحدة من أقدم
الجاليات املسيحية يف العامل .األسواق يف األحياء املسيحية يُعاد
فتحها ،والحكومة السورية أق ّرت متويل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
وصندوق األمم املتحدة للسكان ملشاريع يف مناطق تقطنها أقليات
يف مدينة حمص ،مثل الحميدية والخالدية .كام يعاد بناء حي جورة
الشياح ،التي كانت يف السابق ذات أغلبية س ّنية ،مبساعدة األمم
املتحدة ،لكن من دون األخذ يف االعتبار أصحاب األمالك األصليني
الذين اليستطيعون العودة .وبدالً من أن تعود العائالت املسيحية
من حي الوعر املختلط إىل بيوتها األصلية ،يُعاد توطينها مع
التغيات الدميوغرافية .وعىل رغم أن
األقليات األخرى ،ما يعزز ّ
مؤسسة قاديروف الشيشانية ر ّممت مسجد خالد بن الوليد مبباركية
روسية ،مل يُعترب ذلك جزءا من جهد أوسع لتشجيع عودة الس ّنة.

ً
أيضا بين العلويين
السنّ ة .فالسخط العميق منتشر

السياسات التنازعية في سورية

الشمس
يتذكّر أبو عالء ،وهو عضو يف مجلس محيل سابق من حي ّ
يف مدينة حمص ،كيف ُس ِم َح لجريانه املسيحيني والعلويني بالبقاء يف
منازلهم ،فيام عائلته وباقي العائالت الس ّنية طُردت 29.وتحدث
مالك ،العضو السابق اآلخر يف مجلس محيل من حي الحمرا عن
السنة» يف منطقتي
السخط الشعبي العميق مام يُسمى “ سوق ُّ
ال ّنزهة والزهرا يف املدينة ،وهو سوق شائن السمعة ألنه يبيع
بضاعة س ّنية منهوبة من القصري وأماكن أخرى 30.مثل هذه األسواق
منترشة يف أماكن مختلفة من املناطق التي يُسيطر عليها النظام.

التقتصر التوترات على العالقات بين السنّ ة وغير

العدالة االنتقالية تعني كذلك عكس الكثير من
ّ
والمتعلقة
القوانين التي ُسنَّ ت منذ العام 2011
بالتجنيد ،واإلسكان ،واإلرهاب ،والتي ّ
شلت المجتمع.
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أسبغ الروس عىل أنفسهم صورة صانعي السالم ،عرب إدارتهم
ملفاوضات املصالحة ،هذا يف حني كان قادة النظام والقوات اإليرانية
يفضّ لون السيطرة عىل األرايض بالقوة .ويف أعقاب عمليات
املصالحة ،كان الرشطة العسكرية الروسية عموماً هي أول ما يظهر
عىل الساح ،فتدير حواجز التفتيش وتتدبر أمر عدد محدود من
الالجئني العائدين والنازحني يف الداخل .كان العائدون باإلجامل من
املرتبطني بالنظام ،أو أفراد غري ُمسيسني ،أو طاعنني بالسن .وقد
خلق مشهد عمليات املصالحة املنظّمة التي ضمنها الروس الثقة
بأن بنود االتفاقات ستُحرتم .كام ع ّزز الروس التص ّور بأنه ميكن
االعتامد عليهم إلقناع املعارضني السابقني باالنضامم إىل الفيلق
الخامس ،وهي وحدة تد ّربها وتسلّحها وتديرها موسكو .وقد سمح
الروس ملتمردين سابقني االحتفاظ بأسلحتم ومواصلة السيطرة عىل
مناطقهم ،يف مقابل التع ّهد بالوالء لهذه الوحدة .ال بل هم اقنعوا
البعض بالقتال يف إدلب حيث يرتكّز املقاتلون اليوم.
بيد أن الرشطة العسكرية الروسية انسحبت من حمص يف أواخر
العام  ،2018وحلّت مكانها وحدات مؤيدة للنظام ،عىل غرار قوة
الدفاع الوطني ،التي خلقت مناخاً من الذعر حني اعتقلت اآلالف،
خانثة بذلك الوعود بعدم توقيف األشخاص الذين شاركوا
باملصالحة.
يف هذه األثناء ،كانت إيران أيضاً ُمنهمكة يف تركيز نفوذها يف كل
أنحاء حمص .وقد سيطر حزب الله املوايل إليران عملياً عىل املناطق
الريفية الجنوبية الغربية من سورية التي ترتبط بالقرى اللبنانية يف
البقاع .بلدة القصري ،التي كان عدد سكانها نحو  30ألفاً قبل العام
34
 ،2011فقدت نصف هذا العدد يف  2011خالل هجوم حزب الله.
ويف أواسط متوز/يوليو  ،2019وللمرة األوىل ومع موافقة حزب الله،
سمح النظام لـ 300عائلة بالعودة .ويف ترشين األول/أكتوبرُ ،سمح
بعودة  750نازحاً ،برشط أال يقوموا بإعادة تأهيل منازلهم أو
عمليات إعادة بناء 35.كان هؤالء يف معظمهم من املوظفني املدنيني
36
ومن العنارص التي تعاونت مع مسؤويل النظام ،ومعهم عائالتهم.
وقد أمر حزب الله ،الذي قام بنفسه بإسكان عائالت يف القصري،

العائدين بإفساح املجال للسكان األصليني الذين ميلكون مستندات
ملكية 37.ومثلهم مثل الروس ،تقوم امليليشيات املوالية إليران
بتجنيد الرجال املتصالحني مع النظام ،وتز ّودهم بالسالح وتسمح
لهم مبواصلة إدارة مناطقهم إذا ما انضموا إىل امليليشيات التي
يديرها الحرس الثوري اإليراين.
أث ّر النفوذ اإليراين كذلك عىل النسيج االجتامعي لحمص .ففي
أيلول/سبتمرب  ،2017وخالل مباراة كرة قدم بني سوريا وإيران،
هتف السوريون الذين يعيشون يف حي املزرعة الذي يسيطر عليه
اإليرانيون لصالح الفريق اإليراين ضد فريقهم الوطني .وهذا أثار
حنق الس ّنة املحليني الذين باتوا يعتربون عىل نحو متزايد السوريني
الذين يعيشون تحت سلطة إيرانية مبثابة عمالء لألجانب .والحال
أن تكتيكات إيران لجذب األنصار عرب الدعوة الدينية فاقم احتامل
نشوب صدامات مسلّحة بني الس ّنة ،من جهة ،والشيعة والعلويني
الذين يُص َّنفون كحلفاء لألسد ،من جهة أخرى.
مل ترد تقارير مبارشة عن حدوث مجابهات روسية – إيرانية ،إال أن
التوترات بني الطرفني رمبا تتصاعد يف حمص وأجزاء أخرى من
سورية 38.فكالً من موسكو وطهران تسعيان إىل ضامن املداخل إىل
املرافئ واملوارد الطبيعية ومشاريع البنى التحتية السورية .كام أن
الروس لزموا الصمت نسبياً إزاء الهجامت اإلرسائيلية ضد اإليرانيني
والقوات املوالية لهم يف سورية ،ما أثار حفيظة طهران .عالوة عىل
ذلك ،كال الطرفني يسعيان إىل حصد أوسع نفوذ يف سورية ،لكنهام
يتبي من كل يشء أنفقاه حتى اآلن.
اليستثمران سوى القليل ،كام ّ
ورمبا لهذا السبب يُعترب استتباع املقاتلني املحليني هو الخيار
األنسب واألرخص لهام ،فهو يعرض عىل املتمردين السابقني الحامية
الروسية أو اإليرانية ويقيهم التجنيد أو االعتقال عىل يد نظام “ال
39
يلتزم قط بكلمته” ،عىل حد تعبري عضو سابق يف مجلس تلبيسة.
لقد وردت تقارير غري مؤكدة تتحدث عن احتكاكات بني وحدات
سورية يدعمها الروس وأخرى يدعمها اإليرانيون .عىل سبيل املثال،
اعتقل وعذّب حزب الله يف تلبيسة يف أواخر  2018منهل الضحيك
العضو يف جيش التوحيد بعد أن قاد غارة عىل قرى شيعية .وكان
الضحيك تعهد بالوالء للفيلق الخامس .وحني أُبلغ الروس باألمر،
تحركوا وأطلقوا رساحه 40.لكن حزب الله اعتقله ثانية يف متوز/يوليو
41
املايض وهو اليزال قيد االعتقال.
الحاجة إلى العدالة االنتقالية

محافظة حمص هي مجرد جزء من لوحة أكرب بكثري هي سورية
املحطّمة .وتُظهر االنقسامات يف البالد أن عوامل النزاع التزال قامئة
ويبدو النظام عاجزا ً عن تسويتها بسهولة .ومع ذلك ،ومع انتقال
يتعي معالجة هذه االنقسامات إذا ما
سورية إىل مرحلة جديدةّ ،
أُريد لحمص أن تنعم بسالم دائم.

العدالة االنتقالية تعني كذلك عكس الكثري من القوانني التي ُس َّنت
منذ العام  2011واملتعلّقة بالتجنيد ،واإلسكان ،واإلرهاب ،والتي
شلّت املجتمع .مثل هذه العملية يجب أن تتم من خالل هيئات
قضائية دولية وسورية ،ما يسمح للسوريني السعي إىل العدالة عرب
وسائل قانونية وتصالحية ال عرب العنف .لكن املشكلة يف كل هذا
هو أن النظام لن يرشف عىل عملية يقايض فيها نفسه وحلفاءه.
ولذا ،االعتقاد بأن النظام قد يريد ،أو يستطيع ،قيادة سورية نحو
رحاب االستقرار ،محض خيال.

والحال أن الشقاق بني من يدعم النظام ومن يرفضه ،وبني الطوائف
الدينية ،وبني روسيا وإيران ،كلها قضايا قابلة لالستغالل .والنظام قد
يسعى إىل اإلفادة من هذه االنقسامات للحفاظ عىل البقاء ،وكذا
األمر مع الالعبني الدوليني الذين يتح ّركون عىل إيقاع مصالحهم يف
مجايل االقتصاد والسياسة الخارجية .وبالتايل ،القالقل التي قد تنجم
عن ذلك لن تفعل شيئاً سوى رفع منسوب السخطُ ،مم ّهدة بذلك
النفجار نزاعات الحقة .هناك اآلن جيل كامل من األطفال مل يعرف
سوى العنف ،وليس لديه أدىن تص ّور عام كانته حمص كحضن لعدد
ال يحىص من األديان والطوائف واملذاهب .ويف غياب العدالة
االنتقالية ،سيكون هذا هو الخطر الذي س ُنواجه .وحقيقة أن النظام
السوري خرج ظافرا ً وبحصانة كاملة من أتون انتفاضة أسفرت عن
رشدت نصف سكان البالد ،لن تضع
عدد مرعب من الضحايا و ّ
سورية أبدا ً عىل املسار السليم نحو مستقبل مسامل .فهذا سيتطلّب
محاسبة حقيقية وعدالة حقّة.

جامنة ق ّدور محامية سورية أمريكية ،وطالبة دكتوراه يف مركز
القانون يف جامعة جورجتاون ،وتركّز عىل الدستور السوري وتقاسم
السلطة عىل أساس إثني وطائفي.
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كل ذلك يجعل من العدالة االنتقالية الحقيقية ،كمسار موا ٍز
ماسة ورشطاً الزباً يك تتح ّرك سورية إىل
للعملية السياسية ،حاجة ّ
األمام .وهذا يتطلّب مقاضاة أولئك يف القيادة السورية الذين أجازوا
االعتقاالت الجامعية ،والقتل ،والتعذيب ،واالغتصاب .كام أن ذلك
يعني أيضاً رضورة توضيح مصري امل ُختفني .ويف أحاديث مع العديد
من السوريني ،أوضح هؤالء أنهم يريدون إجراءات ضد رجال
األعامل الذين تربّحوا من قوانني اإلسكان ،واألرايض ،والتنمية ،ألنهم
يعتربونهم متواطئني يف جرائم الحرب الخاصة بالنزوح اإلجباري.
ومن املهم للغاية أيضاً معاقبة الرشكات واملنظامت الدولية التي
شاركت يف مشاريع تخرق املبادئ اإلنسانية ،وذلك بهدف تج ّنب
حدوث خروقات مامثلة مستقبال.

سيبقى مستقبل حمص بائساً ومحزناً طاملا هي التزال متشظية ومل
تجر معالجة األسباب العميقة لدمارها .فتجميد األوضاع الراهنة
واالفرتاض بأن التوترات ستحل نفسها بنفسها ليسا توجهني واقعيني.
ما هو موجود اآلن ُمهلك و ُمد ِّمر ،لكن املستقبل قد يجلب معه
مضاعفات حتى أكرث خطورة ،بسبب غياب سلطة متثيلية مو َّحدة
ميكنها معالجة العوامل التي تس ّببت مبآيس وباليا حمص يف املايض
القريب.
السياسات التنازعية في سورية

اليركّز السوريون يف داخل محافظة حمص الذين انهكتهم الحرب
سوى عىل مسألة الحفاظ عىل البقاء .أما أولئك الذين يعيشون يف
معاقل املعارضة السابقة فعليهم مواجهة حمالت االعتقال الدورية
واملضايقات من جانب النظام وأنصاره الذين ينحون بالالمئة عليهم
لدمار سورية .لكن حتى املوالني للنظام ليسوا مبنأى من املضايقات.
فالقيادة السورية تكافئ النخبة السياسية واألقليات التي تحتاج
إليها لتعزيز قبضتها عىل السلطة ،وتُن ّحي جانباً العديد من الناس يف
حمص ،مبا يف ذلك حتى فقراء العلويني الذين قاتلوا لصالحها .كام
يواصل النظام التعاطي مع سورية وكأنها ملكية خاصة آلل األسد
وحاشيتهم املقربّة ،ال بكونها لكل السوريني.
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مالك عدم ذكر اسمه الكامل.
	 31.محادثة بني املؤلّفة ومسؤول سابق يف مجلس محيل من طريق دمشق
التي هي جزء من مدينة حمص ،غازي عنتاب ،تركيا 18 ،متوز/يوليو
.2019
محادثة هاتفية مع أحد مؤسيس لجنة التنسيق يف منطقة تلبيسة
الريفية 10 ،متوز/يوليو .2019
محادثة هاتفية مع مازن غريبة 11 ،متوز/يوليو .2019
 김ƀ恀محادثة مع مسؤول سابق يف مجلس محيل كان عاش يف القصري13 ،
متوز/يوليو .2019

 쁀բ怀محادثة مع مسؤول سابق يف مجلس محيل كان عاش يف القصري13 ،
متوز/يوليو .2019
 〪Ꭻاملصدر السابق.
瀀ݴ 말تستند أيضاً عىل محادثات مع نوار شعبان ،محلل عسكري يف مركز
عمران للدراسات االسرتاتيجية ،واشنطن العاصمة 24 ،أيلول/سبتمرب
.2019

 룸µ惀محادثة مع مالك ،مسؤول سابق يف مجلس محيل من حي الحمرا يف
حمص ،غازي عنتاب ،تركيا 18 ،متوز/يوليو .2019
 ฑمحادثة مع نوار شعبان ،واشنطن العاصمة 24 ،أيلول/سبتمرب .2019
لالطّالع عىل الالئحة الكاملة باملصادر واملراجعُ ،يرجى قراءة الدراسة
عىل موقع كارنيغي .Carnegie-MEC.org
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 荐억翛محادثة هاتفية مع أحد مؤسيس لجنة التنسيق يف منطقة تلبيسة
الريفية 10 ،متوز/يوليو .2019

السياسات التنازعية في سورية

 čمحادثة مع مسؤول سابق يف مجلس محيل كان عاش يف القصري4 ،
ترشين األول/أكتوبر .2019

مركز كارنيغي للشرق األوسط
مركز كارنيغي للرشق األوسط هو مؤسسة مستقلة ألبحاث السياسات مق ّرها يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل.
يوفّر املركز تحليالت مع ّمقة حول القضايا السياسية ،واالجتامعية-االقتصادية ،واألمنية التي تواجه الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وهو يسند
تحليالته إىل كبار الخرباء يف الشؤون اإلقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز األبحاث األخرى التابعة لكارنيغي يف بيجينغ وبروكسل وموسكو
ونيو دلهي وواشنطن .يهدف املركز إىل تقديم التوصيات إىل صانعي القرار والجهات املعنية الرئيسة ،من خالل تقديم الدراسات املع ّمقة،
وأيضاً من خالل وضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف مراحل انتقالية.
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مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل هي شبكة عاملية فريدة من مراكز أبحاث ت ُعنى بالسياسات العامة ،مقا ُّرها يف روسيا والصني وأوروبا والرشق
األوسط والهند والواليات املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية قضية السالم عن طريق التحليالت وطرح
أفكار جديدة يف السياسات العامة ،واالنخراط والتعاون مبارش ًة مع صانعي القرار يف الحكومات واملؤسسات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
جل ومثينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها حول القضايا الثنائية واإلقليمية والعاملية.
تعمل يدا ً بيد ،توفّر فوائد ّ

السياسات التنازعية في سورية
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