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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة

ا، عن آثار النزاع السوري  في 27 أيار/ مايو 2020، أصدر املركز السوري لبحوث السياسات تقريًرا مهمًّ
بين عامي 2016 و2019 )1(. والتقرير هو جزء من سلسلة من التقارير أطلقها املركز، بدأت بتقرير صادر في 
بداية عام 2013)2(. وسأناقش، في هذا النّص، بعض مضامين تقارير املركز عموًما، مع التركيز على مضامين 
التقرير األول يتضمن أول شرح مفصل  التقريرين األول واألخير خصوًصا، ألسباب عدة من أهمها أن 
وأوسعه قّدمه املركز ل جذور األزمة والعوامل الكامنة وراءها؛ في حين إن التقرير األخير)3( يتضمن آخر 
النتائج التي توصل إليها املركز بخصوص آثار النزاع حتى عام 2019، مع عرض مكثف لجذور النزاع، وبعض 
االستراتيجيات املقترحة لتجاوزه. إضافة إلى نصوص املركز سأحيل أحياًنا على بعض ما جاء في جلسَتي 
ز مناقشتي على بعض اإلشكاالت التي تتضمنها  ِ

ّ
إطالق التقرير األخير باللغتين العربية واإلنكليزية )4(. وسأرك

 من أهمية 
ً

تقارير املركز أو تثيرها، وأرى إمكانية إغناء النقاش بخصوصها، من دون أن يعني ذلك تقليال
املضامين واإلشكاالت األخرى. وسيسود البعد النقدي، بنوعيه املحايث أو الداخلي واملفارق أو الخارجي)5(، في 
مقاربتي التحليلية لنصوص املركز. ويستند مفهوم النقد -في هذا السياق- إلى املنظور الكانطي/ الريكوري 
الذي يعني العمل على إظهار مشروعية موضوع ما، وحدود هذه املشروعية، في الوقت نفسه. إضافة إلى 
الطابعين التحليلي والنقدي ملقاربتي املنهجية، فإن التحليل املفهوماتي هو األداة املنهجية األساسية التي 

سأستخدمها في مناقشتي لنصوص املركز.

املشكلة الرئيسة التي سيتمحور النقاش حولها، في هذا النّص، تتعلق بمدى حضور البعد السيا�سي في 
مقاربة املركز ل جذور األزمة السورية أو غيابها أو تغييبها بالدرجة األولى، ول آفاقها وإستراتيجيات الخروج 
منها، بالدرجة الثانية، وتأثير هذا الحضور أو الغياب، في قدرة تلك النصوص على اإلمساك املعرفي ب جذور 
األزمة السورية، وعلى اقتراح اإلستراتيجيات املالئمة للخروج منها. وستتضمن تلك املناقشة 1-عرًضا سريًعا 

)1(  ربيع نصر وآخرون، سوريا: العدالة لتجاوز األزمة. تقرير آثار النزاع السوري، مراجعة صموئيل رزق وسمير العيطة وسامر جبور )بيروت: 
املركز السوري لبحوث السياسات، آذار/ مارس 2020(.

)2(  ربيع نصر وآخرون، األزمة السورية: الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية، مراجعة عاطف قبر�سي وآخرون )دمشق: املركز السوري 
لبحوث السياسات، كانون الثاني 2013(. قبل هذا التقرير يوجد البحث التالي: ربيع نصر وزكي مح�سي، دور العوامل االقتصادية في الحراك 

م من املعهد العربي للتخطيط بالكويت، بيروت، حزيران 2012.
َّ
م إلى منتدى اقتصاديات الربيع العربي، املنظ ّدِ

ُ
السيا�سي: حالة سورية، ق

)3(  بعد التقرير الذي نسميه هنا ب التقرير األخير، أصدر املركز ورقة نقاشية: عمر ضاحي وآخرون، اقتصاديات النزاع في سوريا الجذور 
والديناميات ومسارات التغيير، )بيروت: املركز السوري لبحوث السياسات، حزيران 2020(.

)4(  ُعِقدت الجلسة األولى، باللغة العربية، يوم األربعاء 27 أيار، وشارك فيها مؤلفو التقرير األربعة، ربيع نصر، راميا إسماعيل، عمر ضاحي، 
نبيل مرزوق. ويمكن االطالع على تسجيل الجلسة، بالضغط هنا. أما الجلسة الثانية فكانت باللغة اإلنكليزية، وُعِقدت في 1 حزيران/ يونيو، 

اد. ويمكن االطالع على تسجيل  بالتعاون مع موقع جدلية، وحضرها كل مؤلفي التقرير، باستثناء نبيل مرزوق، وأدارها الدكتور بسام حدَّ
الجلسة، بالضغط هنا.

)5(  للتمييز بين هذين النوعين من النقد، والتوسع في معنييهما، انظر: حسام الدين درويش، في التمييز بين النقد واالنتقاد: فكر صادق جالل 
العظم أنموذًجا، مجلة قلمون، العدد 1 )2017(، ص 40-35.

https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/socioeconomic-roots-and-impact-of-the-syrian-crisis-2013/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/socioeconomic-roots-and-impact-of-the-syrian-crisis-2013/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/role-of-economic-factors-in-political-movement-the-syrian-case-2012/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/role-of-economic-factors-in-political-movement-the-syrian-case-2012/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/role-of-economic-factors-in-political-movement-the-syrian-case-2012/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/role-of-economic-factors-in-political-movement-the-syrian-case-2012/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b0%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa/?lang=ar
https://www.facebook.com/SyrianPolicy/videos/875142222953395/
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لعناوين نصوص املركز وبعض الخطوط العامة ملضامينها، 2 - مناقشة ملدى حضور البعد السيا�سي في 
 مفهوماتًيا لألبعاد األساسية الثالثة ملعنى السيا�سي، 

ً
عناوين نصوص املركز أو غيابه/ تغييبه، 3- تحليال

وللتمييز بين عالقات القوة أو القدرة وعالقات السلطة في )علم( السياسة؛ 4- تحديد األبعاد واملعاني 
بة في نصوص املركز، وصيغ هذا الحضور أو الغياب/ التغييب ودالالته؛  السياسية الحاضرة أو الغائبة/ املغيَّ
5- مدى اتسام نصوص املركز  بسمتي التراكمية واملوضوعية، بوصفهما سمتين أساسيتين من سمات 
البحث العلمي؛ 6- مناقشة إحدى املقاربات التي يقترحها ملعالجة آثار النزاع والخروج من األزمة، وتأثر تلك 

ب، في مقاربة املركز. املقاربة بطبيعة البعد السيا�سي الحاضر أو الغائب/ املغيَّ
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ملحة عامة عن نصوص املركز

ا، ويمكن تحميل هذه النصوص من موقع املركز. ويقتصر اهتمام  أصدر املركز حتى اآلن سبعة عشر نصًّ
في مرحلة محددة من مراحل  النصوص معظمها على اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة السورية، 
ز على جانب معين من الجذور أو اآلثار االقتصادية أو  ِ

ّ
رك

ُ
األزمة)6(. في املقابل هناك بعض النصوص التي ت

االجتماعية لألزمة. فعلى سبيل املثال، أصدر  باحثو املركز عام 2014، بحثين مقارنين بين العامين 2001 
و2009، ضمن دراسة مستويات املعيشة ورفاه األطفال، عن الفقر متعدد األبعاد في سورية، وعن حرمان 
 إلى تقريره السنوي الذي يرصد اآلثار االقتصادية واالجتماعية 

ً
األطفال متعدد األبعاد في سورية)7(. إضافة

لألزمة، في خالل عام 2014 الذي حمل عنوان سورية: االغتراب والعنف)8(، أصدر املركز، في عام 2015، 
ا ملؤشرات النظام الصحي، )املراكز الصحية واملستشفيات(، في سورية   منهجيًّ

ً
 تتضمن تحليال

ً
 بحثية

ً
ورقة

عام 2014 )9(. وعام 2016 أصدر املركز  تقريرين، أحدهما يرصد -كالعادة- آثار األزمة في عام 2015، حمل 
عنوان سورية.. مواجهة التشظي)10(؛ واآلخر تناول املسألة السكانية في سورية قبل األزمة وفي أثنائها)11(. وعام 
ح في سورية في العالقات االجتماعية)12(. وفي عام 2019 أصدر 

َّ
2017 أصدر املركز تقريًرا عن أثر النزاع املسل

)6(  على سبيل املثال، التقريران الفصليان، األول والثاني، يرصدان األوضاع االقتصادية واالجتماعية في سورية، قي املدة الواقعة بين كانون 
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تقرير يرصد الظروف االقتصادية واالجتماعية في سورية. التقرير الفصلي الثاني )نيسان – حزيران 2013( )دمشق: املركز السوري لبحوث 

السياسات، تشرين األول/ أكتوبر 2013(.

)7(  ربيع نصر وزكي مح�سي، حرمان األطفال متعدد األبعاد في سورية. بحث مقارن بين العامين 2001 و2009، ضمن دراسة مستويات 
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املكتب املركزي لإلحصاء/ منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسيف، حزيران/ يونيو 2014(.

)8(  زكي مح�سي وآخرون، سورية، االغتراب والعنف: تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام 2014 )دمشق: املركز السوري لبحوث 
السياسات، آذار/ مارس 2015(.

)9(  زكي مح�سي وربيع نصر وخلود سابا، تطوير مؤشرات مركبة للمواد الصحية واملشافي في سورية، مراجعة منظمة الصحة العاملية )دمشق: 
املركز السوري لبحوث السياسات، أيلول 2015(.

)10(  ربيع نصر وآخرون، سورية، مواجهة التشظي: تقرير يرصد آثار األزمة السورية خالل العام 2015، مراجعة سمير العيطة وعمر ضاحي 
)دمشق: املركز السوري لبحوث السياسات، شباط 2016(.

)11(  ربيع نصر وآخرون، التشتت القسري: حالة اإلنسان في سورية. التقرير الديموغرافي، مراجعة سمير العيطة وعمر ضاحي وراميا إسماعيل 
)دمشق: املركز السوري لبحوث السياسات، 2016(.

)12(  راميا إسماعيل وآخرون، أثر النزاع في رأس املال االجتماعي: التصدع االجتماعي في سوريا، مراجعة ساري حنفي ونبيل مرزوق وريم 
تركماني )دمشق: املركز السوري لبحوث السياسات، 2017(.
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املركز تقريًرا بعنوان األمن الغذائي والنزاع في سورية)13(، قبل أن يصدر تقريره األخير الذي يتناول- وفًقا 
لعنوانه- آثار النزاع، في السنوات الثالث األخيرة 2019-2016.

من الواضح، من عناوين نصوص املركز، ومن مضامينها، تركيز هذه النصوص على آثار األزمة أو أبعادها 
االقتصادية واالجتماعية، خصوًصا. وحتى حين  والسياسات  األبعاد  أو  اآلثار  وسياساتها عموًما، وعلى 
ا عن جذور األزمة أو العوامل الكامنة وراءها، فإن هذا الحديث لم يكن 

ً
يتضمن أحد هذه النصوص حديث

ا -غالًبا- ما جاء في التقرير األول للمركز. وهذا التركيز ليس أمًرا  يتجاوز اإلشارة السريعة التي تكرر حرفيًّ
ا، ال من حيث املبدأ، وال من حيث الفعل أو النتيجة، ال بل يمكن القول بإيجابية هذا التركيز، لكونه  سلبيًّ
، ملجال أبحاثه وتقاريره أو موضوعها. وأف�سى ذلك إلى تقديم 

ً
، وموضوعية

ً
سمح للمركز بتحديد أكثر دقة

كثير من الوقائع واإلحصاءات، وتوثيق كثير من املسائل املهمة، في هذا الخصوص. لكن كما هو الحال في كل 
بحث، لهذا التحديد أو التضييق ثمٌن بالتأكيد، ويتجسد هذا الزمن في الحد من شمولية الرؤية التي يقدمها 
املركز، وتهميش البعد السيا�سي، وعدم إيالئه في نصوص املركز، األهمية التي نعتقد أنه يشغلها في الواقع. 
وقد حاولت نصوص املركز التقليل من فداحة هذا الثمن، باإلشارة املهمة في نصوصها كلها، إلى جذور األزمة 

السورية، وإلى أهمية البعد السيا�سي لهذه األزمة.

وقبل االنتقال إلى مناقشة مسألة مدى حضور البعد السيا�سي في عناوين نصوص املركز ومضامينه، أود 
اإلشارة إلى أن تقارير املركز كلها، والنصوص الصادرة عنه، تصدر بنسختين إنكليزية وعربية. وقد الحظت 
بعض االختالفات في املبنى واملعنى، بين النسختين على الرغم من أنهما لتقرير واحد.)*( لهذا السبب، فإنني 
سأقتصر على مناقشة النسخة العربية من التقارير، مع اإلحالة على النسخة اإلنكليزية، أو على بعض 
. والنسخة العربية الحالية 

ٌ
 و/ أو ضرورية

ٌ
االختالفات بين النسختين، في حال ارتأيت أن تلك اإلحالة مفيدة

من التقرير األخير ال تتضمن إحاالت التوثيق، على الرغم من وجود هذه اإلحاالت في النسخة اإلنكليزية.

)13(  راميا إسماعيل وآخرون، األمن الغذائي والنزاع في سوريا، )بيروت: املركز السوري لبحوث السياسات، أيار 2019(.

ا، املوجود في النســخة العربية، )نصر وآخرون، األزمة الســورية، ص 15(،  )*( على ســبيل املثال، في مقابل تعبير اإلصالح الذي عّده كثيرون شــكليًّ

نجد في النسخة اإلنكليزية تعبير formalistic reform أي اإلصالح الشكلي، p. 58. ومن الواضح االختالف بين معنيي هذين التعبيرين املهمين. ففي 
م بشــكلية  ِ

ّ
ا، أو ليســت موضــع إجمــاع، فــإن التعبيــر فــي النســخة اإلنكليزيــة يســل ــا أو إشــكاليًّ حيــن تبــدو شــكلية اإلصــالح فــي النســخة العربيــة أمــًرا خالفيًّ

، فــي حيــن يغيــب هــذا اإلقــرار )الضمنــي( عــن التعبيــر املوجــود في النســخة العربية.
ً

ــا علــى األقــل، بأنــه كذلــك فعــال هــذا اإلصــالح، أو يقــر، ضمنيًّ

https://www.scpr-syria.org/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A7-%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%A7-%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3/?lang=ar
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في حضور السيا�سي وغيابه أو تغييبه في عناوين نصوص املركز ومضامينها

 عن املوضوعات التي تتناولها. وتدور عناوين 
ً
 أولية

ً
ُيفتَرض بعناوين النصوص البحثية أن تعطينا فكرة

نصوص املركز معظمها حول املسائل االقتصادية واالجتماعية املتصلة بالوضع في سورية في خالل األزمة. 
ويمكن أن نستثني أربعة نصوص في هذا الصدد؛ ومن بين هذه النصوص التقريران األول واألخير، من 
تقارير املركز. ويتضمن عنوان التقرير األول -األزمة السورية: الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية- 
 إلى أنه لن يقتصر على تناول آثار األزمة، االقتصادية واالجتماعية، بل سيتناول أيًضا الجذور 

ً
 واضحة

ً
إشارة

االقتصادية واالجتماعية لهذه األزمة.

ر عناوين نصوص املركز، عموًما ودائًما، عن مضامين هذه النصوص بدقة جزئية ونسبية  لكن هل تعّبِ
على األقل، كما ينبغي لها أن تفعل؟ اإلجابة املبدئية هي النفي. فبعض أهم هذه النصوص على األقل ال 
تقتصر على تناول الجانبين االقتصادي واالجتماعي، كما تشير عناوينها، بل تضطر غالًبا إلى تناول جانب آخر 
هو الجانب السيا�سي أو املؤسساتي، وفًقا لتسمية املركز التي سنناقشها الحًقا. فعلى الرغم من أن عنوان 
التقرير األول على سبيل املثال يتحدث عن الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية، فإن التقرير يتحدث 
ب العامل أو البعد  عن ثالثة عوامل كامنة وراء األزمة: اقتصادية، واجتماعية ومؤسساتية)14(. فلماذا ُيغيَّ
ل  السيا�سي أو املؤسساتي من عنوان هذه التقرير، ومن عناوين النصوص التي أصدرها املركز كلها؟ سنؤّجِ
 مختلًفا: ملاذا يستمر هذا البعد، السيا�سي أو املؤسساتي، في 

ً
ا، لنتناول سؤاال اإلجابة عن هذا السؤال حاليًّ

ا، على الرغم من إقصائه املستمر من عناوين هذه  ا ومركزيًّ الحضور في )بعض( نصوص املركز، حضوًرا قويًّ
ر هذه املفارقة، وتجيب عن هذا السؤال:  النصوص؟ نرى أن هناك ثالثة عوامل مترابطة ومتكاملة، تفّسِ
 يتعلق بهدف الدراسة.

ٌ
عامٌل أول يتعلق بموضوع الدراسة، وعامٌل ثان يتعلق بمنهج الدراسة، وعامٌل ثالث

ر الحضور الكبير ل العامل السيا�سي/ املؤسساتي في النصوص، على الرغم  األول الذي يفّسِ العامل 
من غيابه أو تغييبه في العناوين، هو املوضوع الذي تتناوله تلك النصوص. فالبحث املتعمق في البعد 
االقتصادي و/ أو االجتماعي ألزمة ما يف�سي بالضرورة إلى إثارة البعد السيا�سي، أو استحضاره. فللموضوع 
ا، عن الذات التي تتناوله وتدرسه. واملعرفة تتطلب أو تعني -في ما  ا ونسبيًّ منطقه الخاص واملستقل، جزئيًّ
تعنيه- تتبع منطق هذا املوضوع، والكشف عنه. ولهذا ينبغي للذات العارفة/ الباحثة عن املعرفة أال تقتصر 
على فرض شروطها، وأجندتها الخاصة، في سياق تناولها موضوًعا ما، بل ينبغي لها أن تتقبل أو تقبل على 
األقل االستقاللية النسبية والجزئية للموضوع عن الذات. فالباحث الحق عن املعرفة، في موضوع ما، ال 
يستطيع -أو ال ينبغي له- أن يقسر املوضوع على التقولب، وفق قوالبه )اإليديولوجية أو غير اإليديولوجية( 
ة مسبًقا التي ال تأخذ خصوصية املوضوع املبحوث، واستقالله املذكور، في الحسبان؛ بل ينبغي لذلك  املعدَّ
الباحث أن يختار القوالب املالئمة للموضوع، )أيًضا(. والحديث عن هذا االختيار يقودنا إلى العامل الثاني، 

ل للمركز اعتماد القالب املالئم أو املقاربة املنهجية املالئمة للموضوع االقتصادي خصوًصا. حيث ُيسجَّ

)14(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 15.
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يتمثل العامل الثاني في املقاربة املنهجية التي اختارها باحثو املركز، ومؤلفو نصوصه وتقاريره، لتناول 
املوضوعات املطروحة في تلك النصوص والتقارير. فهذه املقاربة )التنموية(، املستندة إلى فلسفة الفيلسوف 
ز على التنمية، وليس على محض النمو، وعلى كيف  ِ

ّ
ا، ترك أمارتيا ِسن أو نصوصه،)15( استناًدا كبيًرا وخاصًّ

ه، أي على »النمو املناصر للفقراء، والنمو التضميني والنمو التشاركي، والتنمية  النمو، ال على محض كّمِ
املستدامة والتضمينية«، والنمو »الذي يأخذ بعين االعتبار توفير القاعدة املادية لبناء الرفاه االجتماعي على 
األجل الطويل«.)16( وهكذا نجد، منذ النص األول الذي أصدره املركز، تشديًدا على أن التنمية االقتصادية 
ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية. وفي هذا النص، خصص مؤلفاه، نصر  ربيع نصر وزكي 
ا لكل من األبعاد االقتصادية واالجتماعية واملؤسساتية للتنمية االقتصادية، على  مح�سي، قسًما خاصًّ

الرغم من أن البحث يتناول، وفًقا لعنوانه، دور العوامل االقتصادية في الحراك السيا�سي.

يتجسد العامل الثالث في أن أحد أهداف أبحاث املركز هو الوصول إلى جذور األزمة، ولهذا اضطرت 
األبحاث إلى تناول العوامل السياسية أو املؤسساتية، حتى عندما كانت تبحث عن الجذور االقتصادية 
واالجتماعية فقط. فعند البحث عن جذور أزمة، كاألزمة السورية، ال يمكن االكتفاء بالبحث في العوامل 
االقتصادية واالجتماعية، وتصعب املحاّجة بأن جذور األزمة تكمن في تلك العوامل فقط. ولهذا السبب 
أف�سى البحث عن الجذور إلى استحضار البعد املؤسسات أو السيا�سي. وفي جلستي إطالق التقرير، أشار عمر 
ضاحي، أحد مؤلفي التقرير األخير، إلى ثالثة أسباب دفعت املركز إلى تبني اإلطار املؤسساتي في تحليله لألزمة 
السورية، أولها هو السعي إلى فهم الجذور العميقة للنزاع ومخرجات هذا النزاع؛ فاملؤسسات هي التي تفسر 

البعدين االقتصادي واالجتماعي وتبين ترابطهما.

لكن؛ هل يستحق غياب كلمة ما من العناوين أو تغييبها، االهتمام به، واالنشغال أو البحث فيه؟ وتزداد 
ا في )بعض(  معقولية هذا السؤال إذا سلمنا بأن ما يجري تغييبه في عناوين النصوص، حاضٌر حضوًرا قويًّ
مضامينها. في اإلجابة عن مثل هذا السؤال، من الضروري اإلشارة إلى أن جدلية حضور السيا�سي وغيابه أو 
، في تقارير املركز عموًما، بأكثر من طريقة وشكل وصيغة. وهذه الجدلية هي التي ستكون محور 

ٌ
تغييبه حاضرة

اهتمامنا األسا�سي، في الفقرات املقبلة. واإلشكاالت الرئيسة التي سنتناولها ونناقشها تتعلق باألسئلة التالية: 
ما السياسة/ السيا�سي؟ وما املعنى الحاضر للسياسة/ السيا�سي في التقارير؟ ما العالقة بين السياسة/ 
السيا�سي من جهة، واملؤسسات/ املؤسساتي، واالقتصادي واالجتماعي/ املجتمعي، ومفهومات الحكومة 

والرئاسة والسلطة أو مؤسساتها الفعلية واالسمية في سورية، من جهة أخرى؟

في اإلجابة عن هذه األسئلة وما يتصل بها، سأناقش وجهة نظر املركز املعروضة في نصوصه عموًما، وفي 
التقريرين األول واألخير، خصوًصا، حول جذور النزاع وآثاره. ووفًقا للتقريرين املذكورين، فإن الجذور أو 
العوامل الرئيسة الكامنة وراء النزاع، واآلثار األساسية لهذا النزاع، ثالثية األبعاد: اقتصادية واجتماعية 
ز مناقشتي على البعد السيا�سي، بالدرجة األولى، ألنني أعتقد أنه- في هذا  ِ

ّ
وسياسية/ مؤسساتية. وسأرك

البعد الحاضر والغائب- في الوقت ذاته، وفي عالقته مع البعدين االقتصادي واالجتماعي، وفي صلته بمسائل 
جذور األزمة وآثارها واإلستراتيجيات املمكنة أو املقترحة لتجاوزها، تكمن بعض أهم اإلشكاالت النظرية 

)15( انظر، خصوًصا: أمارتيا سن، التنمية حرية، سلسلة عالم املعرفة 303 )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مايو 2004(.

)16(  نصر ومح�سي، دور العوامل االقتصادية، ص 4.

https://www.scpr-syria.org/role-of-economic-factors-in-political-movement-the-syrian-case-2012/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/role-of-economic-factors-in-political-movement-the-syrian-case-2012/?lang=ar
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 لتوضيح املعاني أو املفهومات 
ٌ
 كبيرة

ٌ
التي تتضمنها النصوص املذكورة. وللتمهيد لتلك املناقشة، ثمة ضرورة

املتصلة بكلمة سياسة/ سيا�سي.
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في ماهية السياسة/ السيا�سي

ا على األقل. وثمة  ا ونسبيًّ تحيل كلمة السياسة أو السيا�سي على ثالثة مفهومات فرعية متمايزة جزئيًّ
 للتعبير عنها، 

ً
 واحدة

ً
 إلبراز التمايز املفهومي بينها، على الرغم من أننا نستخدم في اللغة العربية كلمة

ٌ
ضرورة

 .polity, politics, policy :بل بسبب ذلك أيًضا. املفهومات الثالث ُيعبر عنها باللغة اإلنكليزية بالكلمات اآلتية
ترجم هذه الكلمات إلى اللغة العربية بكلمة واحدة: سياسة.)*( وفي األحوال كلها، يمكن لصفة 

ُ
وغالًبا ما ت

السيا�سي political أن تحيل على أّي من هذه املفهومات الثالثة املتمايزة. وسنشرح في ما يأتي، معنى كّل من 
هذه املفهومات الثالثة.

1 ( ثالوث السيا�سي: الكيان أو النظام السيا�سي وبنيته، العملية السياسية، السياسات 
الفرعية

يرى سورين دوسينرود أن املفهوم األول ملا هو سيا�سيٌّ )polity(، يحيل على معنيين: أحدهما واسٌع، 
ل في الدولة أو كيان يشبه الدولة.)17( ويميز جيرهارد 

َّ
ٌق ويتمث ل في النظام السيا�سي واملؤسسات، واآلخر ضّيِ

َّ
ويتمث

فاو بين املعنيين ذاتهما تقريًبا، لكنه يشير إلى أن املعنى الضيق املستمد من كلمة polis التي تعني مدينة في اللغة 
اليونانية، موجوٌد في االصطالح التقني األنغلو-أميركي أو األنغلو-سكسوني؛ فهذا املعنى يشمل املجتمعات 
ا، مثل املدينة- الدولة )على النمط اليوناني( والدولة- األمة الحديثة، واإلمبراطورية. أما املعنى  املنظمة سياسيًّ
الواسع فهو مستخدٌم في االصطالحات التقنية للغة األملانية -بعد أن تبنت األلفاظ األنغلوأميركية- وهو 
يحيل على شبكة املؤسسات أو النظام السيا�سي الذي يحصل ضمنه العمل السيا�سي)18(. ويتبنى هانز ِكمان 
ل عملية حّلِ الصراعات وإيجاد التسويات  املعنى الواسع، ويرى أن املفهوم يحيل على املؤسسات التي تسّهِ
بين األطراف املختلفة أو املتصارعة في املجتمع، وتظهر هذه املؤسسات في قواعد العمل السيا�سي في املجتمع. 
وهذه القواعد قيوٌد يضعها البشر لتشكيل التفاعل السيا�سي. ويمكن لهذه املؤسسات أو القواعد أن تكون 
 -كتلك التي ينص عليها الدستور، ويمكن فرضها بوساطة السلطة- أو غير رسمية، وهي القواعد التي 

ً
رسمية

تتطور عبر الزمن بوصفها مدونة أو قواعد سلوك يحترمها، ويتبعها معظم الفاعلين السياسيين املعنيين)19(. 

ر في اللغة األملانية عنها بكلمة Politik. لكن  )*(  وكذلك هو الحال في اللغة األملانية، حيث إن املفهومات/ الكلمات اإلنكليزية الثالث ُيعبَّ
.Politik االصطالح األملاني التقني تبنى الحًقا الكلمات اإلنكليزية الثالث، بوصفها تعبيًرا عن املعاني أو األبعاد الثالثة للسيا�سي أو السياسة

)17(  Søren Dosenrode, Exploring the Lisbon Treaty. in Søren Dosenrode )ed.(, The European Union after Lisbon: Polity, 
Politics, Policy. )Ashgate, 2012(, pp. 1-5, p. 1.

)18(  Gerhard Vowe, Politics, Policy, and Polity, in Lynda Lee Kaid, and Christina Holtz-Bacha, eds. Encyclopedia of Political 
Communication. )London: SAGE, 2008(, pp. 620-21.

)19( Hans Keman, The Politics of Problem-Solving in Postwar Democracies: Institutionalising Conflict and Consensus in 
Western Europe, in Hans Keman ed. The Politics of Problem-Solving in Postwar Democracies: Institutionalizing Conflict and 
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ل وفًقا لهذا املعنى األول في الجماعة السياسية، وبنية النظام السيا�سي، واألطراف الفاعلة 
َّ
فالسياسة تتمث

والقواعد املتبعة فيه، وتوجهاته املعيارية األساسية.

املفهوم الثاني ل السياسة، بوصفها politics، يحيل -وفًقا لِكمان- على عملية الصراع أو النزاع السيا�سي 
- في مجموعات من األفراد الذين يتجمعون، 

ً
لة -عادة ِ

ّ
بين األطراف السياسية الفاعلة املختلفة، واملتمث

مون نشاطهم السيا�سي في إطار حزبّي أو جماعّي سيا�سّي ما. والعملية السياسية هي صراٌع بين هذه  ِ
ّ
وينظ

حل بمفردها، 
ُ
األطراف املختلفة ذات املصالح والرؤى املختلفة، في خصوص مسائل مجتمعية ال يمكن أن ت

أو بمعزل عن هذا الصراع، وبعيًدا عن بنية سياسية ذات قواعد وضوابط وتوجهات ما. ففي إطار ما 
رة عن هذا املعنى أو املفهوم  ، وفًقا للمعنى األول، وعلى أساسه تجري العملية السياسية املعّبِ هو سيا�سيٌّ
الثاني للسياسة أو السيا�سي)20(. ويربط دوسينرود املعنى الثاني للسيا�سي ب العمليات والقواعد املستخدمة 
لحكم كيان سيا�سّي ما، مثل الدولة)21(. أما فاو فيشير إلى أن هذا املعنى الثاني يحيل، في االصطالح األنغلو-

سكسوني، على »نظرية وممارسة الصراع على السلطة، بين الالعبين، داخل كيان أو نظام سيا�سّي ما«، 
 
ً
في حين إنه يعني في االصطالح األملاني الصراع حول القرارات السياسية، بين األطراف السياسية، ممثلة

باألحزاب على سبيل املثال)22(.

السياسة، باملعنى الثالث وبوصفه policy، تعني أي »محاولة لتحديد أساس عقالنّي وهيكلته إلنجاز 
ل في »الخيارات التي تم 

َّ
 عن واين بارسونز)23(. فهو يتمث

ً
أمر ما أو عدم إنجازه«، كما يقول دوسينرود، نقال

اختيارها، أو اتخاذ قرار بشأنها، للعمل السيا�سي، لحل مشكلة ما )في أي شكل كان، أي إن ذلك يشمل أيًضا 
عدم اتخاذ قرارات، وعدم اتخاذ إجراءات(«)24(. ونجد املعنى ذاته تقريًبا في االصطالحين األنغلو-سكسوني 
التشكيل املخطط  إلى   ،policy السياسة بوصفها  تهدف  األنغلو-سكسوني،  واألملاني. فوفًقا لالصطالح 
للمجاالت االجتماعية مثل االقتصاد أو البيئة أو التعليم من خالل قرارات ملزمة بشكل جماعي )صنع 
السياسات()25(؛ والسياسة policy، وفًقا لالصطالح األملاني هي »تنظيم كل مجال من مجاالت املشكالت 

االجتماعية، من خالل قرارات ملزمة، حول توزيع املوارد، على سبيل املثال«)26(.

Consensus. )London: St. Martins Press, 1997(, pp. 1-20, p. 10.

)20(  Ibid., pp. 9-10. 

)21(  Dosenrode, p. 1.

)22(  Vowe, p. 620.

)23(  Dosenrode, p. 2; Wayne Parsons, Public Policy – An introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. )Alder-
shot: Edward Elgar, 1995(, p. 14.

)24( Keman, p. 10.

)25( )( Vowe, p. 620.

)26(  Ibid., p. 621.
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تتفاوت أهمية كل بعد من أبعاد السياسة، وفًقا للسياق التاريخي ووضع الدولة واملجتمع عموًما، لكن 
يمكن، من حيث املبدأ، وضع هذه األبعاد الثالثة في ثالثة مستويات. يمكن القول إن املستوى األول هو 
ذاك الذي يحيل على الكيان السيا�سي أي الدولة، وبنيتها وبنية النظام السيا�سي وقواعده، وهو املستوى 
ل في الصراع والنشاط السيا�سي  ِ

ّ
الرئيس واألسا�سي. أما املستوى الثاني فيحيل على املعنى الثاني واملتمث

ل هذا املستوى جوهر النظام السيا�سي)27(. ففي هذا املستوى يمكن  ِ
ّ
املرتبط بالسلطة السياسية. ويشك

أن تجري النقاشات واألفعال السياسية املفضية إلى إجراء تغييرات في املستوى األول، وفيه أيًضا يتحدد 
ل في السياسات الفرعية، االقتصادية واالجتماعية والتربوية والبيئية ... إلخ. ويبدو  ِ

ّ
املستوى الثالث املتمث

ا على األقل، نتيجة البنية  ا ونسبيًّ  أكثر من كونه أساًسا في النظام السيا�سي، فهو جزئيًّ
ً
املستوى الثالث نتيجة

السياسية في املستوى األول، والعملية السياسية في املستوى الثاني. لكن أهمية املستوى الثالث تزداد، 
ويزداد تركيز النظر عليه، بقدر استقرار املستويين األول والثاني، وبقدر عدم وجود اختالفات جذرية بين 
األطراف السياسية املتصارعة، وعدم وجود إشكاالت أو مشكالت تتعلق بالشرعية واملقبولية السياسية 
املبدئية لألطراف السياسية الفاعلة عموًما، وللحاكمة منها خصوًصا. فعندما ال تكون بنية الدولة وبنية 
النظام السيا�سي -من دستور وقواعد ومعايير وعملية سياسية- موضع خالف كبير وجذرّي، ينصب االهتمام 
األكبر على املستوى الثالث، أي على السياسات الخاصة بكل مجال من مجاالت الحياة، في الدولة واملجتمع. 
وعلى هذا األساس يمكننا أن نفهم سبب كون املستوى الثالث في االصطالح التقني األملاني املستوى أو »البعد 
 
ً
 من أبعاد السياسة Politik«)28(. لكن ما كان يمكن، أو ال يمكن، عّد هذا املستوى األكثر جوهرية

ً
األكثر جوهرية

، عند الحديث عن جذور األزمة األملانية وآثارها في العهد النازي. ففي ذلك السياق، تكون 
ً
 او جذرية

ً
أو أهمية

ل والثاني، أكثر من وجودها في املستوى الثالث الذي يكون أشبه بالجذع   في املستويين األوَّ
ً
الجذور موجودة

أو بالفروع أو األوراق الناتجة من تلك الجذور.

2 ( السياسة بين عالقات القوة أو القدرة وعالقات السلطة

ما البعد أو املستوى السيا�سي الذي حظي باهتمام نصوص املركز السوري في خالل بحثه عن أو في جذور 
األزمة السورية وآثارها؟ قبل اإلجابة عن هذا السؤال، سأحيل على بعض أهم ما جاء في بحث مهّم ل محمد 
ا لفهم معنى السياسة  ا مهمًّ جمال باروت، عن آلية صنع القرار في سورية)29(. فهذا البحث يقدم أساًسا نظريًّ

وعلم السياسة عموًما، مع االنطالق من هذا األساس، لفهم ماهية النظام السيا�سي في سورية، خصوًصا.

يستند باروت، في هذا البحث، إلى التمييز بين نوعين من علم السياسة، بناًء على التمييز بين نوعين من 
العالقات التي يمكن لهذا العلم أن يهتم بها، في خالل دراسته عملية صنع القرار في أي نظام سيا�سّي: عالقات 

)27(  Ibid., p. 620.

)28(  Ibid., p. 620.

)29( محمد جمال باروت، الحالة السورية، كيف يصنع القرار في األنظمة العربية، تحرير وتنسيق نيفين مسعد )بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2010(، ص 320-277.
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ا من هذا التمييز بين 
ً
القوة أو القدرة Pouvoir/Power وعالقات السلطة Autorité/authority.)30( وانطالق

 
ً

ل علم السياسة الحديث من علم الدولة األكثر  تداخال هذين النوعين من العالقات، يتحدث باروت عن »تحوُّ
 مع العلوم االجتماعية«)31(. 

ً
مع علم القانون )الدستوري بصورة خاّصة( إلى علم القوة أو القدرة األكثر  تداخال

ا من هذا التمييز، ومما جاء في كتاب حسن صعب علم السياسة، يعّرِف باروت النظام السيا�سي 
ً
وانطالق

م مؤسسات النظام السيا�سي  ِ
ّ
بأنه »مجموع املؤسسات التي تتوزع بينها آلية التقرير السيا�سي، حيث تنظ

ع عليها األدوار في إطار عملية صنع القرار«)32(. املختلفة وظائف القوة أو القدرة السياسية وتوّزِ

ن باروت في بحثه املذكور كيف انتقل النظام السيا�سي في سورية من الفصل بين السلطات إلى الدمج  ويبّيِ
بين السلطات، وتركيز القدرة السياسية التسلطية في عملية صنع القرار، بحيث ال تصير هياكل السلطة 
الدستورية في النظم التسلطية سوى الفتات أو واجهات أو أذرع للقوة الفعلية التي تسيطر عليها«)33(. ومنذ 
دستور عام 1964، جرى الفصل بين السلطة السياسية التي يحتكرها الحزب القائد والسلطة اإلدارية 
ّرِس ذلك الفصل في دستور 1973 )34( الذي ظل موجوًدا حتى عام 2012. وعلى الرغم 

ُ
املتمثلة في الحكومة، وك

من تركيز »النظام الدستوري السوري القدرة السياسية في حزب البعث العربي االشتراكي بوصفه الحزب 
القائد للدولة واملجتمع«)35(، وعلى الرغم من الدور الفاعل والحاسم لألجهزة األمنية في تسمية »املرشحين 
كافة للمناصب التنفيذية العامة، من املوجه واملدير في مستوى أصغر وحدة بلدية في القرية، إلى رئيس 
مجلس الوزراء«)36(، فال بد من التشديد مع باروت على ما يسميه شخصنة سلطة القرار  في النظام السيا�سي 
السوري، وهذه الشخصنة تجعل السمة املؤسسية لعملية صنع القرار سمة شكلية صورية. ف »السلطة 
مطلقة ومشخصنة في الرئيس وهو  فوق املؤسسات«)37(، وتتركز »القدرة السياسية ملؤسسات الحزب والدولة 
العسكرية واألمنية في رئيس الجمهورية الذي يمثل حجر الزاوية في النظام السيا�سي كله«)38(، في ظّلِ هرمية، 
فرض فيها القرارات من فوق، وما على ال تحت إال السمع والطاعة. ويتربع الرئيس على قمة هذه الهرمية، 

ُ
ت

في عملية صنع القرار في النظام السيا�سي السوري، وربما نحتاج إلى عدد مماثل لعدد األسماء الحسنى، 
لتعداد املناصب التي يحتكرها رئيس الجمهورية وتعبر عن مدى قوة سلطة الرئيس ومدى قدرته: فهو رأس 
السلطات كلها، االسمية والفعلية، واملتحكم تحكًما مطلًقا، في السلطات األمنية والعسكرية والحزبية 

)30(  املرجع نفسه، ص 287.

)31(  املرجع نفسه، ص 288.

)32(  املرجع نفسه، ص 288. انظر، أيًضا: حسن صعب، مقدمة لدراسة علم السياسة )بيروت: منشورات املكتب التجاري، 1961(.

)33(  باروت، الحالة السورية، ص 289.

)34(  املرجع نفسه، ص 290.

)35(  املرجع نفسه، ص 293.

)36(  املرجع نفسه، ص 294.

)37(  املرجع نفسه، ص 319.

)38(  املرجع نفسه، ص 297.
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واملدنية: القضائية والتشريعية والتنفيذية كلها.)39( وفي ظل هرمية عملية صنع القرار في النظام السيا�سي 
السوري، من األعلى إلى األسفل، فإن البحث في جذور أي أزمة، في هذا النظام، ينبغي أن يأخذ بالحسبان 
البنية الهرمية لهذا النظام، والسلطات أو القوى الفعلية التي تحتل قمة هذه الهرم، وتسيطر على مجمل 

خذ ذلك كله بالحسبان في تقارير املركز، خالل البحث عن جذور األزمة السورية؟
ُ
البنية. فإلى أي حّد أ

)39(  فهو »األمين العام للحزب، ورئيس املجلس األعلى للقضاء، ويملك حق حل مجلس الشعب، والتشريع في غير دورات انعقاده، ورد 
ن الوزراء ويقيلهم، ويكونون مسؤولين أمامه، وهو القائد العام الفعلي للقوات املسلحة، وهو الذي يشرف على عمل  القوانين، وهو الذي يعّيِ

مجلس الوزراء ويوجهه«، ...إلخ. املرجع نفسه، ص 297.
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السياسة في نصوص املركز عن جذور األزمة السورية

ما معنى السياسة في نصوص املركز؟ وما موقع هذا املفهوم، في هذه النصوص، وفي الواقع الذي يحيل 
 
ً
عليه، وفي جذور األزمة التي تبحث )بعض( نصوص املركز عن تحديدها وتشخيصها، بوصف ذلك خطوة

، في الطريق نحو معرفة طرق التفاعل املالئمة معها، واقتراح بعض إستراتيجيات تجاوزها، 
ً
أولى وضرورية

سنعتمد على األساس النظري املنهجي، املعروض في الفقرة السابقة، لإلجابة عن السؤالين السابقين وعن 
بعض ما يتصل بهما من أسئلة.

ز، 
ّ
األطروحة التي سنحاول التدليل عليها -في ما تبقى من هذا النص- تتمثل في القول إن نصوص املركز ترك

في تناولها ل جذور األزمة السورية على املستوى الثالث، من مستويات السياسة، أكثر )كثيًرا( من تركيزها على 
املستويين األول والثاني. وحتى عندما تتناول السياسة في هذا املستوى، فإنها توجه اهتمامها األكبر نحو 
 لهذا التركيز واالهتمام، 

ً
السياسات االقتصادية واالجتماعية، وليس إلى »السياسات السياسية«. ونتيجة

 
ً

ز على السلطات الرسمية أو االسمية الشكلية، الحكومة، مثال ِ
ّ
وبالتوازي معهما، فإن نصوص املركز ترك

وخصوًصا، أكثر من تركيزها على السلطة أو السلطات الفعلية ذات القوة والقدرة، كمؤسسة الرئاسة أو 
 وخصوًصا.

ً
منصبها، واملؤسسات األمنية، مثال

ولوهلة أو أكثر، ال يبدو تركيز نصوص املركز على السياسة، بوصفها policy، وعلى الجوانب االقتصادية 
ا من حيث املبدأ. فاسم املركز هو املركز السوري لبحوث السياسات.  واالجتماعية، أمًرا غير متوقع أو سلبيًّ
وفي لغة املركز أو اصطالحه واصطالح آخرين كثر، تحيل كلمة السياسات على ال policy، أي على املستوى 
الثالث تحديًدا. ومعظم باحثي املركز ومؤلفي نصوصه ومراجعيها هم باحثون اقتصاديون أو متخصصون 
ا تركيز نصوص املركز على  ، بل إيجابيًّ

ً
ا من ذلك يبدو معقوال

ً
في االقتصاد أو السياسات التنموية)40(. وانطالق

السياسات، وعلى األبعاد االقتصادية واالجتماعية، بالدرجة األولى، والثانية أيًضا. ما هو إشكالي في هذا 
التركيز، هو أنه يحصل في إطار إعالن املركز عن بحثه عن جذور األزمة السورية، وليس جذورها االقتصادية 
واالجتماعية فقط. وحتى لو اقتصر بحث املركز على الجذور االقتصادية واالجتماعية فقط، فهل تلك 
 منها؟ 

ً
 وأساسية

ً
، أم هي محض جذع أو حتى أغصان وأوراق، لوجود ما هو أكثر جذرية

ً
الجذور جذوٌر فعال

وهل يمكن ملثل هذا البحث أن يتجاهل الجذر السيا�سي الكامن في املستوى األول والثاني من السياسة؟ 
لقد أشرنا سابًقا إلى أن عمر ضاحي، أحد مؤلفي التقرير األخير، قد شدد، في جلسَتي إطالق التقرير األخير، 
ا، االسم اآلخر للسيا�سي، كما  على وجود ثالثة أسباب دفعت املركز إلى تبني اإلطار املؤسساتي )وهو، جزئيًّ
العميقة   إلى أولها املتمثل في السعي إلى فهم الجذور 

ً
ن الحًقا( في تحليله لألزمة السورية: فإضافة سنبّيِ

للنزاع ومخرجاته، هناك السبب الثاني املتمثل في تحديد الفاعلين وتأثيرهم في الوضع السوري، والسبب 
ل في الرغبة في إظهار أن جذور النزاع تعود إلى ما قبل بداية النزاع، وإظهار الترابط الزمني مع  ِ

ّ
الثالث املتمث

ا من هذا القول ومن نصوص املركز، يتبين لنا أن املركز لم يحاول االقتصار على الجانبين 
ً
الحاضر. وانطالق

)40(  هذا هو، على سبيل املثال، حال مؤلفي الورقة األولى التي أصدرها املركز، ومؤلفي التقرير األول للمركز، ومراجعيه الذي يبحث في جذور 
األزمة السورية وآفاقها.
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ا، إلى تناول البعد السيا�سي أيًضا. وتحيل  ا، اضطراًرا معرفيًّ االقتصادي واالجتماعي، بل وجد نفسه مضطرًّ
األسباب الثالثة املذكورة، أو ينبغي أن تحيل، على املستويين األول والثاني من السياسة. لكن على الرغم من 
ذلك، بدا أن التركيز في تقارير املركز، عموًما، هو على املستوى الثالث، وليس على املستويين األول والثاني، 

، في هذا الخصوص.
ً
 وأساسية

ً
األكثر جذرية

1 ( االختناق املؤسساتي بوصفه جذًرا لألزمة

يعلن املركز، في ورقته األولى)41(، وفي تقريره األول)42(، في خصوص جذور األزمة السورية وآثارها، أن 
جذر األزمة يكمن في االختناق املؤسساتي. والحديث عن هذا الجذر يأتي بعنوان الجذور التنموية لألزمة. 
وفي الورقة األولى، ُيشار إلى وجود ثالثة أبعاد ل التنمية االقتصادية: االقتصادية واالجتماعية واملؤسساتية. 
ش قطاعات كبيرة من املجتمع  ويشرح امللخص التنفيذي للتقرير األول االختناق املؤسساتي بأنه قد »همَّ
حارًما إياها من املساهمة بفاعلية في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية«، وبأن حالة »االختناق 
املؤسساتي في سورية تتجلى في فقدان املؤسسات السياسية واالقتصادية قدرتها على التطور عبر الزمن 
لتعبر عن التطلعات واملصالح واإلمكانات الجديدة في املجتمع«.)43( وعلى الرغم من البعد السيا�سي املحايث 
للتنمية االقتصادية، وعلى الرغم من وجود سمة سياسية ل االختناق املؤسساتي، وللمؤسسات التي يتجلى 
فيها، فإن التقرير يعلن بأنه سيكتفي في فصله األول بالحديث عن الجذور االقتصادية واالجتماعية لألزمة، 
وفي فصله الثاني بالحديث عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة، وفي الفصل الثالث بالحديث عن 
استجابة الحكومة السورية لالحتياجات االقتصادية واالجتماعية، واالستجابة الدولية مع التركيز على 

فاعلية العقوبات.)44(

ال يبدو أن للبعد أو الجذر السيا�سي حضوًرا في أّي من هذه العناوين، لكن الفصل األول املعنون ب الجذور 
التنموية لألزمة، ينقسم إلى ثالثة أقسام، أولها يتحدث عن العوامل االقتصادية واإلقصاء عن منافع النمو، 
وثانيها يتحدث عن عوامل التنمية البشرية واإلقصاء االجتماعي، وثالثها يتحدث عن القدرات املؤسسية 
واإلقصاء السيا�سي. ومن الواضح أن املركز يحيل الجذر أو البعد السيا�سي لألزمة على ما يسميه ب العامل 
 

ً
ص جذر األزمة في االختناق املؤسساتي، فيمكن للمرء أن يتوقع تحليال ِ

ّ
املؤسساتي. ونظًرا إلى أن املركز يشخ

ع ستصيب القارئ 
ُّ
ا من هذا التوق

ً
للجذر السيا�سي لألزمة، في هذا القسم. لكن قراءة هذا القسم انطالق

صان بالكامل للحديث  بخيبة األمل على األرجح. فعلى الرغم من أن القسمين األولين من هذا الفصل مخصَّ
ص ل العوامل املؤسساتية الكامنة وراء  عن الجذور االقتصادية واالجتماعية لألزمة، فإن القسم املخصَّ
 وبالغة العموم للوضع في سورية، قبل الغوص مجّدًدا في السياسات 

ً
 تاريخية قصيرة

ً
األزمة يتضمن مراجعة

)41(  نصر ومح�سي، دور العوامل االقتصادية، ص 3.

)42(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 15.

)43(  املرجع نفسه، ص 7.

)44(  املرجع نفسه، ص 14.

https://www.scpr-syria.org/role-of-economic-factors-in-political-movement-the-syrian-case-2012/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/role-of-economic-factors-in-political-movement-the-syrian-case-2012/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/socioeconomic-roots-and-impact-of-the-syrian-crisis-2013/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/socioeconomic-roots-and-impact-of-the-syrian-crisis-2013/?lang=ar
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االقتصادية واالجتماعية والخطط الخمسية التي فشلت في تحقيق تنمية مستدامة وتضمنية. وعلى الرغم 
د   على تعريف واسع للمؤسسات، بوصفها هي من »يحّدِ

ً
من أن التقريرين األول واألخير يتضمنان إحالة

قواعد اللعبة في املجتمع«، وبأن املؤسسات السياسية تتضمن »القواعد واألنظمة التي تؤطر صنع القرار 
السيا�سي، والتوازن ما بين السلطات املختلفة، وأنظمة املساءلة السياسية، والقوانين، وقواعد تمثيل 
 لقواعد 

ً
دة فعال ل( عن تلك املؤسسات املحّدِ األفراد واملجموعات«)45(، فإننا ال نجد فيهما أي حديث )مفصَّ

اللعبة في املجتمع واملؤطرة لعملية صنع القرار السيا�سي. ويكتفي التقرير األول بالحديث العام عن ضعف 
األداء املؤسساتي، وفًقا لتقييم منتصف املدة للخطة الخمسية العاشرة، على أساس أربعة مؤشرات للحكم 

الرشيد في البنك الدولي: التعبير واملساءلة، وفعالية الحكومة، وجودة التشريعات، وضبط الفساد )46(.

 ممتاًزا لبحث العوامل 
ً

ل مدخال ِ
ّ
كان يمكن للتعريف الذي تقدمه تقارير املركز للمؤسسات أن يشك

السياسية الكامنة وراء األزمة السورية، في جذرها العميق واألسا�سي، واملتمثل في املستويين األول والثاني من 
السياسة، أي في بنية الدولة/ السلطة أو بنية النظام السيا�سي، واألطراف ذات السلطة االسمية والفعلية 
فيها،  واملتحكمة  الفاعلة  واألطراف  السياسية  العملية  ماهية  وفي  األساسية،  املعيارية  وتوجهاته  فيه، 
وتراتبيتها؛ لكن تبني املركز ملا يسميه ب املقاربة السياساتية)47( جعله ال يتناول السياسة إال في مستواها الثالث 
policy، أو من منظور التنمية أو السياسات االقتصادية واالجتماعية. وبكلمات أخرى، إذا كانت املقاربة 
السياساتية/ التنموية هي التي اضطرت املركز إلى تناول العامل السيا�سي، في بحثه عن الجذور التنموية 
لألزمة، فإن السمة االقتصادية، أو االقتصادوية، ملقاربته تلك التنمية، قد حدت من تناول السياسة في 
مستوييها األول والثاني، وجعلت ذلك التناول قاصًرا، ألنه ظل مقتصًرا على تناول السياسة في مستواها 

الثالث، أي بوصفها سياسات اجتماعية واقتصادية بالدرجة األولى.

وفي املرات النادرة التي يشير فيها التقرير إلى طبيعة النظام وشكل الحكم في سورية، فإنه يجعل من 
عسكرة سياسات الدولة محض نتيجة قادت إليها النزاعات والتوترات اإلقليمية)48(. وحين يشير التقرير إلى 
تزايد »الفجوة بين املؤسسات -القائمة بحكم القانون- التي تؤكد حقوق اإلنسان، واالنتخابات واملساءلة، 
ح التقرير  هت املؤسسات الرسمية املنصوص عليها في القوانين«)49(، ال يوّضِ ومؤسسات األمر الواقع التي شوَّ
-غالًبا- ماهية تلك املؤسسات، وال كيف حصل التشويه وال الجهات املسؤولة عنه وال أسبابه. كان يمكن لهذا 
التمييز، بين املؤسسات القائمة بحكم القانون ومؤسسات األمر الواقع، أن يغتني بالتمييز الذي أشرنا إليه، 
بين عالقات القوة أو القدرة وعالقات السلطة، أو بين السلطة الفعلية والسلطة االسمية، لكن التركيز املبالغ 
فيه على املستوى الثالث من مستويات السياسة، قد أف�سى إلى -وتوازى مع- تركيز على عالقات السلطة ال 

على عالقات القوة أو القدرة، وعلى السلطة الشكلية أو االسمية أو اإلدارية ال على السلطة الفعلية.

)45(  املرجع نفسه، ص 29.

)46(  املرجع نفسه، ص 30.

)47(  راميا إسماعيل وآخرون، أثر النزاع، ص 74. 

)48(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 28.

)49(  املرجع نفسه، ص 28.

https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
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ا في لغة/ رؤية املركز ل جذر األزمة، لكن من دون إجراء أي  ًرا جزئيًّ يتضمن التقرير األخير ما قد يكون تغيُّ
مراجعة نقدية للرؤية املوجودة في التقارير السابقة للمركز. ففي ذلك التقرير لم يعد االختناق املؤسساتي 
جذر األزمة، بل أصبح محض عامل أدى استمراره إلى زيادة الظلم الذي يعانيه السوريون، وإلى تعميق 
االنقسامات بين قوى التسلط املحلية واملجتمع )50(. فالتقرير يشير إلى وجود عدد من العوامل الداخلية 
د على أن »االستبداد السيا�سي هو السبب  والخارجية التي ساهمت في النزاع املستع�سي في سورية، لكنه يشّدِ
الداخلي الجذري والرئي�سي، ألنه تسبب بمظالم سياسية فادحة«)51(. وفي إطار  رؤيته لتجاوز النزاع من منظور 
العدالة، يرى املركز في التقرير ذاته أن االستبداد السيا�سي هو أحد »خمسة عوامل رئيسية تغذي النزاع 
وتولد ظلًما يجب أن ُيعالج في إطار البدائل املستقبلية«)52(. وتتمثل العوامل األربعة األخرى في السياسات 
القائمة على تسييس الهوية، اقتصادات النزاع، الظلم العالمي، إقصاء السوريين أغلبهم وتفاقم معاناتهم.

)53( وال يتضمن التقرير أي إشارة لوجود تراتبية أو ترابط سببّي و/ أو بنيوّي بين هذه العوامل الخمسة. فهل 

يستوي مدى تأثير هذه العوامل أم يتفاوت؟ وهل ثمة عالقة سببية أو غير سببية بين االستبداد السيا�سي 
والسياسات القائمة على تسييس الهوية، وإقصاء السوريين أغلبهم وتفاقم معاناتهم، على سبيل املثال؟ ليس 
ر رؤيته حيال االختناق املؤسساتي، ففي الورقة النقاشية التي أصدرها مؤخًرا  مؤكًدا إن كان املركز قد غيَّ
في حزيران/ يونيو 2020، نجد ما يأتي: تعود العوامل التي أدت إلى النزاع الحالي إلى االختناق املؤسساتي، 
وتهميش قطاعات كبيرة من املجتمع وحرمانها من املساهمة الفاعلة في التنمية السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية«)54(.

ن في ما يأتي أن افتقار تقارير املركز إلى رؤية تحليلية لعالقات السلطة/ القدرة في سورية جعله غير  سأبّيِ
ا من املقاربة السياساتية التي 

ً
مهتّم باإلجابة عن مثل هذه األسئلة، بل غير قادر على اإلجابة عنها، انطالق

 من عوامل 
ً

يتبناها. ولهذا السبب يبدو االختناق املؤسساتي أو االستبداد السيا�سي جذر األزمة حيًنا، وعامال
األزمة حيًنا آخر، من دون أن تكون واضحة ماهية املؤسسات املستبدة أو بنيتها أو االستبداد املؤسساتي، 
والتراتبية والعالقات املوجودة بينها، وتفاوت قوة تأثيرها. وحتى عندما يبدو أن تقارير املركز تضع النقاط على 
 في عمليات التنقيط والتسمية، حيث إن تلك 

ً
األحرف، وتسمي األشياء بأسمائها، يبدو أنها ال تكون موفقة

العمليات تف�سي إلى التعمية أكثر مما تف�سي إلى الوضوح أو التوضيح.

2 ( في تغييب )دور( الرئيس/ الرئاسة واإلفراط في إبراز )دور( الحكومة

وفًقا للتقرير األول عن االختناق املؤسساتي، فإن أبرز املؤسسات التي يذكرها التقرير هي الحكومة، وأبرز 

)50(  نصر وآخرون، سوريا، ص 19.

)51(  املرجع نفسه، ص 19.

)52(  املرجع نفسه، ص 126.

)53(  املرجع نفسه، ص 126.

)54(  ضاحي وآخرون، اقتصاديات النزاع، ص 7.
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ب في هذا التقرير وفي نصوص املركز األخرى كلها تقريًبا، هو دور الرئيس أو مؤسسة الرئاسة.  ما يغيب أو ُيغيَّ
ل هذا اإلبراز املفرط وغير الدقيق لدور الحكومة، والتغييب )شبه( الكامل لدور الرئيس أبرز أشكال  ِ

ّ
ويمث

ا وقوًى  تركيز تقارير املركز عموًما؛ على السياسة بوصفها سياسات، ال على السياسة بوصفها نظاًما سياسيًّ
، وتركيزها على السلطة اإلدارية ال على السلطة السياسية.

ً
سياسية

كيف يمكن فهم التغييب الكامل لدور الرئيس ال في الحديث عن جذور األزمة فحسب، بل في الحديث 
عن آثارها وتعامل النظام معها أيًضا؟ هل حصل هذا التغييب، ألن نصوص املركز تتحدث عن االختناق 
ن باروت في بحثه املذكور  املؤسساتي بوصفه جذر األزمة، في حين إن »الرئيس هو فوق املؤسسات«)55(، كما بيَّ
ل ذلك املوقع الفوقي الذي يحتله الرئيس فوق املؤسسات جذًرا من جذور  ِ

ّ
د على ذلك؟ لكن أال يمث آنًفا وشدَّ

األزمة، خصوًصا إذا أخذنا في الحسبان القوة أو القدرة الفعلية الهائلة التي يتمتع بها، في الدولة والنظام 
السيا�سي عموًما، إضافة إلى السلطات االسمية والرسمية والدستورية الهائلة املمنوحة له، وفًقا لهذا النظام 
وباالستناد الجزئي إلى تلك السلطات؟ وبكلمات أخرى إذا كان جذر األزمة يتجسد في االختناق املؤسساتي، 
وإذا كان هذا االختناق ينعكس »في فقدان املؤسسات السياسية واالقتصادية قدرتها على التطور، وتجسيد 
ا استحضار دور  تطلعات املجتمع الجديد ومصالحه وتوقعاته«)56(، كما تشير تقارير املركز، ألم يكن ضروريًّ
الرئيس وتسليط ضوء البحث عليه؟ فمن جهة أولى، إن مركزية سلطة القرارفي سورية قد »ُبنيت، على 
أساس مشخصن كاريزماتي مفرط مع بروز الرئيس ليس رمًزا مجسًدا لوحدة الدولة واملجتمع بل بروزه فوق 
املؤسسات«)57(. ومن جهة ثانية، إن هذا البروز  وتلك السلطات التي مارسها وتمتع بها هذا الرئيس يجعالن 

أي نظام مأزوًما باستمرار، وُيفضيان إلى اختناق مؤسساتّي ومجتمعّي بالضرورة.

ل »الهيئة التنفيذية العليا التي تعمل  ِ
ّ
وفي خصوص دور الحكومة، من الضروري التشديد على كونها تمث

بتوجيه الرئيس وإشرافه، وال تملك في الواقع سوى صفة إدارية بحتة«)58(. والفصل بين السلطة السياسية 
ا منذ عام 1973، وهو في األحوال كلها فعليٌّ وفًقا ملوازين القوى، بغض  والسلطة اإلدارية حاصٌل دستوريًّ
 يعني، 

ٌ
 إدارية

ٌ
النظر عن مدى استناده إلى املوازين االسمية أو الشكلية للسلطة. والقول إن الحكومة سلطة

، وأنه بناًء على ذلك من غير املناسب أن ننسب إليها مسؤولية 
ً
 أكثر من كونها حاكمة

ٌ
في ما يعنيه أنها محكومة

كل ما تنسبه تقارير املركز إليها.

 
ً

»كاستمرار لسياق تحليل الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية« ل األزمة، يتضمن التقرير األول تحليال
لتجاوب الحكومة مع هذه »األزمة من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية«، فقط. وال يتناول التقرير ما 
يسميه االستجابة السياسية واألمنية للحكومة، على الرغم من إقراره بأن هذه االستجابة هي في صميم 
األزمة، وعلى الرغم من تقديمه التقرير بوصفه يناقش ردات فعل الحكومة من الناحية التنموية عموًما. ومع 
ذلك، يتضمن التقرير تقييًما موجًزا ل »طريقة عمل الحكومة من ناحية اإلصالحات السياسية والتعامل مع 

)55(  باروت، الحالة السورية، ص 319.

)56(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 7.

)57(  باروت، الحالة السورية، ص 300.

)58(  املرجع نفسه، ص 292.
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الناحية األمنية«)59(، ويرى بأن تلك الطريقة لم تساهم في تهدئة األزمة الحالية)60(. ويتضمن التقرير القول 
إن »املهمة الرئيسة للحكومات السورية املتعاقبة منذ بداية نيسان/ أبريل 2011 وحتى نهاية 2012، هي 
إدارة األزمة في املسارين كليهما؛ السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي«)61(؛ ويشير إلى أن الحكومة خصصت 
»الجزء األكبر من جهدها ومواردها املالية للتعامل مع القضايا األمنية، إال أن ذلك ساهم في الفشل بتجاوز 

االختالالت الوظيفية لحالة األزمة وعدم القدرة على بناء مؤسسات عمومية النفع وفاعلة ومبتكرة«)62(.

 وليست 
ٌ
تتجاهل األقوال السابقة وما يماثلها، املوجودة في تقارير املركز بكثافة، أن الحكومة محكومة

ا   جدًّ
ً

ال ِ
ّ
صاحبة قرار مستقّل ومؤثر عموًما، وفي املسائل السياسية واألمنية خصوًصا. وبذلك يبدو مضل

الحديث عن أن إدارة األزمة كانت مهمة الحكومة الرئيسة أو حتى الثانوية. فالحكومة ليست صاحبة قرار، 
ال في خصوص املسائل السياسية )األساسية( وال في خصوص القضايا األمنية )األساسية(، فهذه املسائل 
بالدرجة األولى والعاشرة، ومن اختصاص األجهزة األمنية الخاضعة  الرئيس،  والقضايا من اختصاص 
للرئاسة، وغير الخاضعة للحكومة. وال يمكن تحميل الحكومة املسؤولية )الكبرى( حتى عندما يتعلق األمر 
بالسياسات االجتماعية واالقتصادية، فجذر هذه السياسات ونتائجها الكارثية في كثير من األحيان التي 
أبرزتها تقارير املركز إبراًزا ممتاًزا، يكمن في بنية السلطة السياسية وفي تحكم القوى الفعلية بالحكومة، 
وتوجيهها بما تراه مالئًما لها. ولو كان للحكومة قراٌر مستقٌل، ولو كان باإلمكان أن تقرر السياسات التي ترتئي 
ا، في سياسات الحكومات املتعاقبة التي يتحدث عنها التقرير، وما تالها من  ا مهمًّ

ً
أنها األصلح، لرأينا اختالف

حكومات. لكن التقرير نفسه يقر -ضمًنا على األقل- بأن تغير الحكومات وتعاقبها ال يف�سي إلى أي تغير، ال في 
إدارة األزمة، وال في السياسات االقتصادية واالجتماعية وآثار هذه السياسات. ويمكن استنتاج وجود هذا 

اإلقرار الضمني من غياب أي حديث في التقرير عن اختالف سياسات الحكومات املتعاقبة في خالل األزمة.

لت في بداية األزمة، وهي تضم شخصيات  ِ
ّ
ك

ُ
رنا مصطلح إدارة األزمة ب خلية إدارة األزمة التي ش ِ

ّ
ويذك

عسكرية وأمنية وحزبية)*(، برئاسة العماد حسن تركماني معاون الرئيس للشؤون السياسية، وعضو 
القيادة القطرية بحزب البعث الحاكم، ونائب القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة. وعلى الرغم من وجود 
 عن عمل الحكومة، وهي غير خاضعة للحكومة 

ًّ
أعضاء من الحكومة في هذه الخلية، كان عملها مستقال

)59(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 61.

)60(  املرجع نفسه، ص 61.

)61(  املرجع نفسه، ص 61. ليس واضًحا كيف يتحدث التقرير عن املسارين ثم يذكر ثالثة مسارات )السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي(، وال 
أدري إن كان باإلمكان تفسير ذلك بوجود خطأ في التحرير اللغوي، لكن، على العكس مما يبدو من اهتمام كبير بالنسخ اإلنكليزية من نصوص 

املركز، ال يبدو أن املركز قد أعطى أهمية كبيرة ملسألة التحرير والتدقيق اللغوي باللغة العربية، حيث نجد -في النسخ العربية- عدًدا كبيًرا 
ا من األخطاء أو املشكالت اللغوية، الصغيرة وغير املؤثرة في الفهم، عموًما، في نصوص املركز معظمها. نسبيًّ

)62(  املرجع نفسه، ص 61.

)*( إضافة إلى العماد حسن تركماني، فإن تلك الخلية كانت تتشكل من: الفريق أول جميل حسن )رئيس إدارة املخابرات الجوية(، واللواء عبد 

الفتاح قدسية )رئيس شعبة املخابرات العسكرية(، واللواء محمد ديب زيتون )رئيس شعبة األمن السيا�سي(، واللواء هشام بختيار )رئيس 
مكتب األمن القومي(، واللواء علي مملوك )رئيس إدارة املخابرات العامة(، ومحمد سعيد بخيتان )األمين القطري املساعد لحزب البعث(، 

واللواء محمد الشعار )وزير الداخلية(، والعماد داوود راجحة )وزير الدفاع(، واللواء آصف شوكت )نائب وزير الدفاع(.
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بالتأكيد. وليس نادًرا تشكيل مثل هذه الخاليا، واستقالل عمل بعض الوزراء عن عمل الحكومة/ مجلس 
الوزراء، وتلقيهم األوامر أو التعليمات والتوجيهات من الرئيس أو من مؤسسات أخرى. وال يقتصر األمر على 
السياسة الخارجية التي كان الرئيس »يخطط لها ويوجهها ويديرها بأدق قدر من التفاصيل من خالل وزير 
الخارجية الذي يعيد إنتاجها«، فعلى سبيل املثال، كانت سلطات الحكومة في النصف الثاني من الثمانينيات 
 بلجنة فرعية سميت ب لجنة ترشيد االستيراد والتصدير واالستهالك، كانت هذه اللجنة »الهيئة 

ً
محكومة

التي تصدر عنها السياسات واإلجراءات االقتصادية، وحلت محل السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع 
السياسة الخارجية في التجارة الخارجية«)63(.

، في الحديث عن استجابة الحكومة لألزمة 
ً
قة

َّ
ا من ذلك ومن غيره، ال يبدو أن تقارير املركز كانت موف

ً
انطالق

عموًما، وعن االستجابة السياسية واألمنية للحكومة خصوًصا، وتحميلها مسؤولية إدارة األزمة. ويمكن 
تفسير عدم التوفيق املذكور، من خالل اإلشارة إلى أن تلك التقارير لم تتناول إال سطح البنية السياسية/ 
األمنية للنظام السيا�سي في سورية، واألوراق أو األغصان املتفرعة عن الجذع، في سياق بحثها عن جذور 

األزمة.

وفي امللخص املؤسساتي املعنون ب األزمة السورية وقوى التسلط، ظل املركز يجد في الحكومة نموذًجا أو 
 بقدر ما كانت رقيًبا على اإلنسان تعمل على تطويعه 

ً
 على املؤسسات الرسمية »التي لم تكن تشاركية

ً
مثاال

وتذليل إرادته، فتقمع الحريات املدنية والفكر الحر، وتبسط هيمنتها الفكرية واأليديولوجية«)64(. وقد كان 
بإمكان املركز أن يستند إلى نتائج هذه الدراسة عن ترتيب ثقل الفاعلين الداخليين )والخارجيين(، ومدى 
تأثيرهم في األزمة السورية الذي يضع مؤسستي األجهزة األمنية والرئاسة في مراكز متقدمة، ويضع املؤسسات 
الحكومية في ذيل القائمة تقريًبا. لكن التراكم النقدي واإليجابي لم يحصل في هذه الحالة. لكن هذا امللخص 
- في تناول األزمة من منظور السياسة، في مستواها األول والثاني، لكنه بقي في 

ً
 -لكنها مهمة

ً
 صغيرة

ً
خطا خطوة

إطار العموميات، بعيًدا عن تسمية السلطات الفعلية باالسم. وحتى عندما أراد إعطاء أمثلة عن املؤسسات 
الرسمية واالستبداد، بوصفه إحدى قوى التسلط املحلية، اختار اسم الطرف األضعف املتمثل في الحكومة 
املسكينة. والجدير بالذكر أن بعض نصوص املركز املتأخرة أصبحت -في حاالت نادرة ومحدودة- تستخدم 
 في مثل هذه 

ً
ا ملصطلح الحكومة السورية)65(. وليس سهال

ً
مصطلح النظام السوري، بوصفه مصطلًحا مرادف

الحاالت وما يماثلها معرفة ماهية هذا النظام الذي يحيل عليه التقرير، ومعنى املماهاة بينه وبين الحكومة. 
، فليس 

ً
ويصعب القول إن معنى الحكومة في تقارير املركز يحيل دائًما على النظام السيا�سي- األمني إجماال

نادًرا أن يشير املركز إلى الحكومة بوصفها كياًنا مختلًفا -على سبيل املثال- عن األجهزة األمنية والجيش وحزب 
البعث )66(.

التعمية على السلطات الفعلية ال تقتصر على إبراز دور الحكومة فحسب، بل تظهر أيًضا على سبيل 

)63(  باروت، الحالة السورية، ص 315-314.

ط، ص 2.
ُّ
)64(  األزمة السورية وقوى التسل

)65(  انظر: راميا إسماعيل وآخرون، أثر النزاع، ص 15؛ نصر وآخرون، سوريا، ص 111.

)66(  انظر: نصر وآخرون، سوريا، ص 119.
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املثال عند الحديث عن الحزب/ حزب البعث. ففي إطار الحديث عن اإلقصاء املمنهج بشكليه السيا�سي 
السياسية  باملركزية  الدولة  »اتسمت  األخير:  التقرير  يقول  للنزاع،  ا  جوهريًّ جذًرا  بوصفه  واملؤسساتي، 
للسلطة في أيدي الحزب السيا�سي املهيمن ]...[«)67(. ومن الواضح عدم موضوعية الزعم بامتالك الحزب 
هذه الهيمنة وتلك املركزية؛ فالقدرة السياسية ملؤسسات الحزب والدولة كافة؛ األمنية والعسكرية تتركز في 
أيدي رئيس في رئيس الجمهورية وليس في أيدي الحزب )68(. وفي املراجعة التاريخية التي تضمنها التقرير األول، 
في إطار تناوله العوامل املؤسساتية الكامنة وراء األزمة، يقول التقرير: »ومنذ عام 1963 هيمن حزب البعث 
ا إال  العربي االشتراكي على الدولة، ومن ضمن ذلك االتحادات والنقابات. ولم تتغير هذه الهيمنة دستوريًّ
بعد إلغاء املادة الثامنة في الدستور الجديد في عام 2011، نتيجة انطالق الحراك االجتماعي«)69(. ال تتضمن 
تلك املراجعة التاريخية وال تقارير املركز -عموًما- أي إشارة إلى التأثير الفعلي أو العملي لذلك اإللغاء، ولتغير 
ا. ويمكن تفسير ذلك بعدم وجود أي تأثير مهّم عملّي أو فعلّي لهذا اإللغاء وذلك التغير؛  تلك الهيمنة دستوريًّ
ألن تلك الهيمنة قد ضعفت وفقدت قوتها وفاعليتها، بصورة تدريجّية وكبيرة منذ سنوات عدة، وألن هذه 
 للسلطة الفعلية املتمثلة 

ً
 فقد تحول الحزب، منذ وقت طويل إلى محض سلطة اسمية، وأداة

ٌ
الهيمنة شكلية

ا وال منصًفا الحديث عن أن حزب  في الرئاسة واألجهزة األمنية واملؤسسة العسكرية. ولهذا ال يبدو موضوعيًّ
البعث كان حزًبا مهيمًنا، من حيث تمركز السلطة السياسية في يديه.

د في تقاريره ما املؤسسات التي يرى أنها فقدت قدرتها على التطور، وما العوامل  كان يمكن للمركز أن يحّدِ
الكامنة وراء ذلك. ولو فعل ذلك وانطلق من التعريف الذي يقدمه ملفهوم املؤسسات، ومن التمييز بين 
املؤسسات القائمة بحكم القانون، ومؤسسات األمر الواقع، أو بين السلطة االسمية والسلطة الفعلية، 
لكان قادًرا على إظهار مدى كون جذور األزمة تكمن في بنية النظام السيا�سي، وفي بنية الدولة املبَتلعة 
ا على األقل- من السلطة الفعلية الحاكمة، ودور هذه البنية عموًما وماهية السلطة الفعلية ودورها  -جزئيًّ
خصوًصا، ليس في حصول األزمة، وفي استمرارها حتى اآلن، وفي اتخاذها الصيغ واألشكال الكارثية التي 
اتخذتها خالل السنوات التسع من عمرها فحسب، بل الدور الجذري لهذه البنية وتلك السلطة في الجذور 

واآلثار االقتصادية واالجتماعية لألزمة التي يركز املركز جل اهتمامه عليها أيًضا.

ومن املهم أو املفيد اإلشارة إلى أن املبالغة في إبراز دور الحكومة أو دور غيرها من السلطات السياسية أو 
غير السياسية، اإلدارية أو االسمية، والتعتيم على دور الرئيس وأجهزة السلطة الفعلية في األزمات واملشكالت 
 تتبعها السلطة الحاكمة في سورية، منذ زمن طويل. 

ٌ
التي تحصل في الدولة وللناس عموًما، هو استراتيجية

ففي ظل نظام استبدادّي قمعّي كالنظام األسدي، ليس محظوًرا أو مقموًعا من حيث املبدأ انتقاد الحكومة 
وأعضائها، أو انتقاد مجلس الشعب وأعضائه على سبيل املثال، بل إن قوى السلطة تشجع في كثير من 
لة للسلطة االسمية أو  ِ

ّ
النقد تجاه املؤسسات والشخصيات الحكومية املمث األحيان على توجيه سهام 

م  اإلدارية، عموًما، والحكومة خصوًصا، وتحميلها مسؤوليات املشكالت واألزمات. في املقابل التابو أو املحرَّ
 وخصوًصا، لكن ذلك 

ً
ل بوضوح في انتقاد أطراف السلطة الفعلية، كأجهزة األمن مثال

َّ
أو الخط األحمر يتمث

)67(  املرجع نفسه، ص 111.

)68(  انظر: باروت، الحالة السورية، ص 297.

)69(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 28.
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الخط األحمر يبلغ قمة احمراره عندما يتعلق األمر بانتقاد الرئيس؛ ففي هذا الخصوص ليس ثمة تسامح أو 
تهاون مطلًقا. 

 ما، مما يجدر ذكره في هذا السياق أن كلمة الرئيس بوصفها تحيل 
ٌ
أخيًرا، وفي مفارقة قد يكون لها داللة

على منصب الرئاسة السيا�سي، وردت في التقرير األول ست مرات، وفي التقرير األخير ثالث مرات وكانت دائًما 
تحيل على رئيس الواليات املتحدة األميركية )*(.

كر فيها مصطلح الرئاسة لإلحالة على الرئاسة السورية، في سلسلة النصوص 
ُ
املرة األولى واألخيرة التي ذ

التي أصدرها املركز حصلت في دراسة استثنائية، أصدرها املركز في أيلول/ سبتمبر عام 2013، لبحث اآلثار 
املحتملة لتوجيه ضربة عسكرية أميركية محدودة للنظام، وحملت عنواًنا الفًتا في االتجاه الخاطئ: الضربة 
األميركية وسيناريوهات األزمة السورية)70(. ووفًقا لهذه الدراسة فإن الرئاسة هي رابع أكثر الفاعلين عموًما، 
 في األزمة السورية، إذ تتفوق أميركا والسعودية واألجهزة األمنية 

ً
وثاني أكثر الفاعلين الداخليين تأثيًرا أو ثقال

على التوالي على الرئاسة، في خصوص التأثير أو الثقل في األزمة.)71( سنناقش بعض مضامين هذا التقرير 
ا عّد مؤسسة الرئاسة قوة مدنية مثلها املعارضة السياسية ومؤسسات  الحًقا، لكن يبدو طريًفا وإشكاليًّ
الحكومة، وفصلها أو تمييزها عن القوى العسكرية التابعة للنظام، واملتمثلة في الجيش النظامي وأجهزة 
، كما يفترض التقرير؟ وماذا عن الرئيس؟ هل هو 

ً
األمن. فهل مؤسسة الرئاسة قوة سياسية )محضة( فعال

، أم أنه جزٌء من القوى العسكرية، بوصفه القائد 
ً
 سياسية

ً
فقط جزٌء من مؤسسة الرئاسة، بوصفها قوة

العام ل الجيش النظامي، وبوصفه صاحب السلطتين الفعلية واالسمية، على القوى واألجهزة األمنية كلها؟

ربما يختلف مفهوم الرئيس عن مفهوم الرئاسة، لكن هذا االختالف يتضمن في الحالة السورية أن 
القوة أو السلطة الفعلية للرئيس أكبر كثيًرا من السلطة االسمية ل الرئاسة، على الرغم من السلطات الهائلة 
املمنوحة للرئيس أو الرئاسة، وفًقا للدستور. فإذا كان هذا التمييز بين مفهومي الرئيس والرئاسة حاضًرا 
ا البحث في مدى تأثير الرئيس أو ثقله، إلى جانب البحث في  لدى مؤلفي الدراسة املذكورة، ألم يكن ضروريًّ
مدى تأثير الرئاسة والقوى األخرى؟ وإذا لم يكن هذا التأثير حاضًرا، أال يبين ذلك مدى أهمية االنطالق من 
تحليل نظرّي معمق ومفّصل، لبنية السلطة وماهية السياسة في مستوييها األول والثاني خصوًصا، وللتمييز 
بين القوى صاحبة السلطة الفعلية والسلطة االسمية، ولتراتبية القوى الفعلية الحاكمة، في تناول جذور 
األزمة والقوى الفاعلة فيها وفي سورية عموًما؟ إن افتقاد نصوص املركز إلى التحليل املذكور، أو إلى االستناد 
ر عدم وجود تمييز بين الرئيس والرئاسة، وعّد الرئاسة محض قوة سياسية،  إلى تحليل كهذا، يمكن أن يفّسِ
والفصل أو التمييز بينها وبين القوى العسكرية من جيش وأجهزة أمنية، وتغييب دور الرئيس و/ أو الرئاسة 
وتأثيره أو ثقله في البحث عن جذور األزمة وتشخيص آثارها، والتركيز على استجابة الحكومة ودورها ... إلخ. 

ا )هو الرئيس في بعض نسخ هذه النكتة(، قد التقى   سوريًّ
ً

 بين السوريين في هذا الخصوص. ومفاد النكتة أن مسؤوال
ٌ
 متداولة

ٌ
)*( هناك نكتة

، ويسمح للشعب األميركي بحرية انتقاد أي سلطة رسمية،  ا. وفي ذلك اللقاء قال املسؤول األميركي إن النظام األميركي ديمقراطيٌّ  أميركيًّ
ً

مسؤوال
بما في ذلك سلطة الرئاسة األميركية، وشخص الرئيس األميركي نفسه. فرد املسؤول السوري بالقول: ونحن لدينا تلك الديمقراطية والحرية، 

فمن املمكن ألي سوري، بل من واجبه أيًضا، أن ينتقد النظام السيا�سي األميركي كله، بما في ذلك الرئيس األميركي، أيًضا وخصوًصا. 

)70(  في االتجاه الخاطئ – الضربة األمريكية وسيناريوهات األزمة السورية، )دمشق: املركز السوري لبحوث السياسات، أيلول 2013(.

)71(  املرجع نفسه، ص 8.
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ا من ترتيب ثقل الفاعلين الداخليين والخارجيين في األزمة السورية الذي يضع املؤسسات الحكومية 
ً
وانطالق

في ذيل القائمة تقريًبا، وفي املرتبة 28 تحديًدا، وبفارق كبير عن مؤسسات األجهزة األمنية والرئاسة والجيش 
ا أن يراجع املركز رؤيته لجذور األزمة  النظامي التي تحتل املراتب 3، 4، 11، على التوالي، ألم يكن ضروريًّ
 من تركيزه املفرط على 

ً
، بدال

ً
السورية وللعوامل الكامنة وراءها، بحيث يركز على القوى األكثر تأثيًرا وفاعلية

دور الحكومة، واالقتصار على اإلشارة السريعة واملقتضبة لبعض القوى املذكورة ودورها؟ سنبين الحًقا 
افتقاد املركز أو نصوصه املنشورة إلى أي عملية مراجعة نقدية لنصوصه السابقة، وما تتضمنه من أفكار 

وإشكاالت وأطروحات وتنظيرات.

3 ( في طبيعة الحراك وأهدافه

املجتمعي  الحراك  ب  تسميه  ملا  التقارير  هذه  توصيف  املركز،  تقارير  في  املهمة  املشكلة  املسائل  من 
ا أو  ا مجتمعيًّ

ً
أو االجتماعي. فمن ناحية أولى تتحدث تقارير املركز عموًما عن هذا الحراك بوصفه حراك

ا بامتياز)72(، وبأنه »جزٌء من الثورات  ا، على الرغم من اإلقرار أحياًنا بأن هذا الحرك كان سياسيًّ اجتماعيًّ
العربية اإلقليمية«)73(. وليس واضًحا سبب امتناع نصوص املركز -غالًبا- عن وصف هذا الحراك بأنه حراٌك 
ا بامتياز كما يقرُّ  ، إذا كان هذا الحراك سياسيًّ ، واالكتفاء غالًبا بالقول إنه حراٌك اجتماعيٌّ أو مجتمعيٌّ سيا�سيٌّ
املركز نفسه. قد ُيظن أن املركز يعتقد أن االجتماعي أو املجتمعي يتضمن السيا�سي بالضرورة، ومن ثم فإن 
الحديث عن االجتماعي أو املجتمعي يتضمن اإلحالة على السيا�سي بالضرورة. لكن يمكن الرد على هذا الظن/ 
 أكثر تخصيًصا أو تحديًدا من املجتمعي أو االجتماعي، 

ٌ
الرد بأمرين؛ من ناحية أولى إذا كان السيا�سي هو سمة

 من أن نصفه بصفات عامة 
ً

، بدال أال يعني ذلك أنه من األدق الحديث عما هو سيا�سيٌّ بامتياز على أنه سيا�سيٌّ
أخرى. ومن ناحية ثانية إذا كان االجتماعي أو املجتمعي يتضمن السيا�سي بالضرورة؛ كيف يمكننا أن نفهم 
؟ 

ٌ
 وسياسية

ٌ
 واقتصادية

ٌ
حديث املركز في سياق آخر عن العوامل الداخلة في هذا الحراك على أنها اجتماعية

 السيا�سي، والحديث عن عوامل اجتماعية واقتصادية 
َ
وكيف يمكننا أن نفهم تغييَب املركز -أحياًنا- سمة

بوصفه  السيا�سي  يظهر  فحيًنا  واالقتصادية؟  السياسية  املؤسسات  باملؤسساتي  وليعني  ومؤسساتية، 
ا للسيا�سي، ومختلًفا عن 

ً
 يكون املؤسساتي مرادف

ً
جزًءا من االجتماعي، وحيًنا آخر يكون مختلًفا عنه، وتارة

ا يتضمن كليهما مًعا. وتظهر مشكلة عدم ضبط املفهومات عموًما،   يكون مفهوًما عامًّ
ً
االقتصادي، وتارة

ومفهوم السيا�سي خصوًصا، في أكثر من مكان في نصوص املركز.

وعلى الرغم من إقرار املركز بأن الحراك سيا�سيٌّ بامتياز، فإن حضور السيا�سي في رؤية املركز أهداف 
هذا الحراك، ضيقة وبالغة اإلشكالية. ففي سياق الحديث عن أهداف الحركات التي شهدتها بعض الدول 
العربية مؤخًرا ومن ضمنها سورية، رأى التقرير األول أن تلك الحركات تسعى »إلى طلب الحريات املدنية، 
الة والخاضعة للمساءلة، والسياسات ذات االستجابة السريعة والرامية إلى  واملؤسسات التشاركية الفعَّ
إشراك الجميع واملساواة، ورصد املجتمع املدني للسياسات العامة، إضافة إلى ضمان وجود سياسات 

)72(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 13؛ نصر ومح�سي، دور العوامل االقتصادية، ص 3.

)73(  نصر وآخرون، سوريا، ص 111.
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وطنية مستقلة وتضمينية، واملطالبة بتحرير األرا�سي العربية )الفلسطينية، والسورية، واللبنانية( من 
االحتالل اإلسرائيلي«)74(. ويثير مضمون هذا االقتباس كثيًرا من اإلشكاالت والتساؤالت، وسأقتصر  في ما 

يأتي على أبرزها.

من ناحية أولى، هل طلبت الحركات املذكورة هذه األمور، أم طالبت بها؟ الطلب هو إبداء رغبة في �سيء 
أو أمر ما، ومن حيث املبدأ من حق من ُيطلب منه �سيٌء ما أن يقبل تلبية هذا الطلب أو يرفضها. أما املطالبة 
فتعني أننا نعتقد أن ما نطالب به هو حقٌّ لنا، وأنه من واجب من نطالبه ب�سيء ما أن يمنحنا إياه، أي إنه 
ليس من حقه حرماننا ما نطالب به، أو رفض تلبية مطالبنا. ومن الواضح أن االختالف بين الفعلين/ األمرين 
مهمٌّ عموًما، وبالغ األهمية في هذا السياق خصوًصا. وقد كان الناس املشاركون في الحراك املذكور عموًما، 
ا من حكامهم أو من أنظمة الحكم في بالدهم، 

ً
 أو معروف

ً
يعتقدون أنهم يطالبون بحقوقهم، وال يطلبون منة

ولم يكن لديهم عموًما، أي اعتقاد بامتالك هؤالء الحكام أو تلك األنظمة الحق في رفض مطالبهم وعدم 
تلبيتها.

ين على االختالف بين النسخة العربية والنسخة  ومن املفيد اإلشارة، في هذا السياق، إلى مثالين مهمَّ
اإلنكليزية للتقرير األول. يتعلق املثال األول بفعلي طلب وطالب. فالنص اإلنكليزي املقابل للنص املقتبس 
يتضمن فعل demand مرتين. في املقابل يتضمن النص العربي فعل طلب في املرة األولى، وفعل املطالبة في 
املرة الثانية، على الرغم من أن مقابليهما في النص اإلنكليزي هو فعٌل واحٌد. والطريف واملهم في هذا األمر أن 
النص يستخدم فعل طلب في خصوص املسائل املتعلقة بالقضايا الداخلية، وهو ما تمحورت حوله مطالب 
السوريين املشاركين في الحراك السوري أو أهدافهم، لكنه يستخدم صيغة املطالبة في خصوص أمر لم يكن 
موجوًدا مطلًقا )تقريًبا( في مطالب السوريين، وأعني به املطالبة بتحرير األرا�سي العربية. وتزداد طرافة األمر 
وغرابته حين ننتبه إلى النقطة الثانية، املتمثلة في أن النص اإلنكليزي للتقرير يتحدث عن هذه املطالبة، ليس 
ا، من بين الطلبات أو املطالب األخرى، كما هو الحال في النص العربي، بل يذكر  بوصفها طلًبا أو مطلًبا عاديًّ

ا )75(! ا أو محوريًّ هذا املطلب بوصفه a central demand، أي بوصفه مطلًبا مركزيًّ

ومن ناحية ثانية، تقتصر تلك املطالب، عموًما، على حقل السياسة في املستوى الثالث، أي في مستوى 
 .  polityأو politics وليس في حقل السياسة في املستويين األول والثاني أي بوصفها ،policies السياسات
وهذا واضٌح ليس في ما يتضمنه النص فقط، بل في ما يغيب عنه أيًضا وخصوًصا. فمن جهة أولى الكلمات 
املرتبطة بالسياسة في النص املذكور كلها، تقابلها في النص اإلنكليزي كلمتا policy/policies. ومن جهة ثانية 
ل حضورها أو يجب. فعلى سبيل املثال من األمور التي طلبها الناس وفًقا  تغيب صفة السيا�سي حتى حين ُيفضَّ
للتقرير الحقوق املدنية. وال يشير التقرير في هذا السياق إلى الحقوق السياسية مطلًقا، مع أن سمتي املدنية 
والسياسية متالزمتان أو مترابطتان غالًبا، عند الحديث عن الحقوق، في سياقات كهذه. فحتى التقرير األخير 
ا بين الحقوق املدنية والسياسية.)76( وليس واضًحا ِلَم اقتصر املركز في تقريره 

ً
للمركز يتضمن تالزًما أو ترابط

)74(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 14.

)75(  انظر: ص 17 من النسخة اإلنكليزية من التقرير األول.

)76(  نصر وآخرون، سوريا، ص 115.
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 أيًضا، على الرغم من أن 
ً
ا سياسية

ً
 فقط، وليس حقوق

ً
ا مدنية

ً
األول على الحديث عن طلب الحراك حقوق

الورقة األولى تصف الحراك بأنه »الحراك السيا�سي ]...[ املنادي بالحريات السياسية بالدرجة األولى.«)77(! 
وفي خاتمة التقرير األول، تتضمن النسخة العربية منه القول بفشل املؤسسات السياسية في سورية في فهم 
الحاجة إلى تأسيس عملية تضمينية تشاركية«)78(، في حين إن الجملة ذاتها من النسخة اإلنكليزية تتحدث 
عن فشل املؤسسات في سورية Institutions in Syria)79(، من دون أي تحديد، في ما إذا كان املقصود هنا، 
املؤسسات السياسية أو االقتصادية أو غيرها، مع العلم أن النسخة اإلنكليزية نفسها تتحدث في سياقات 
املؤسسات  مفهوم  إن  ثم  أخرى،  أحياًنا  اقتصادية  ومؤسسات  أحياًنا،  أخرى عن مؤسسات سياسية 
ا، كما يقول مؤلفو  املستخدم في نصوص املركز، وفًقا للتعريفات املقدمة له في هذه النصوص، واسٌع جدًّ
التقرير األخير، لدرجة يقت�سي معها تحديد املقصود بهذا املصطلح/ املفهوم، في كل مرة ُيستخدم به، فلَم 

يغيب هذا التحديد، على الرغم من ضرورته، وعلى الرغم من وجوده أحياًنا في النسخة العربية؟

 بامتياز، فإن أهم ما يغيب أو 
ٌ
 سياسية

ٌ
 إلى مسألة الديمقراطية، وهي مسألة

ً
ومن ناحية ثالثة، إضافة

ب عن الالئحة التي وضعها املركز، واملتضمنة مطالب أو طلبات املشاركين في الحراك، يكمن في املطلب  يغيَّ
األشهر  واألهم من بين مطالب املشاركين جميعهم في ثورات الربيع العربي: الشعب يريد إسقاط النظام. وحتى 
عندما لم يكن املتظاهرون يعنون إسقاط النظام بكامل بنيته وشخصياته، فإنهم كانوا يقصدون إسقاط 
رأس النظام أو رئيسه بالتأكيد. وهذا األمر مشترك بين الحركات االحتجاجية املعنية كلها. فلَم اإلصرار على 
تغييب اسم الرئيس أو منصب الرئاسة، والشعار األهم واألشهر للحركات االحتجاجية، على الرغم من أن 

موضوع البحث يتطلب استحضاره أو ذكره على األقل؟

ومن ناحية رابعة، ترافق تغييب منصب الرئيس، وتغييب الشعار أو الهتاف الذي يحيل عليه، مع ذكر، 
بل القول بمركزية طلب أو مطلب لم يكن حاضًرا في الحراك السوري خصوًصا أو تحديًدا. فلم يتضمن 
الحراك السوري عموًما املطالبة بتحرير األرا�سي العربية )الفلسطينية، والسورية، واللبنانية( من االحتالل 
، ومن حيث املبدأ، 

ً
اإلسرائيلي، كما يقول التقرير. ولم يكن من املعقول أن يتضمن مثل هذه املطالبة أصال

ليس لعدم اكتراث السوريين املشاركين في الحراك بالتحرير املذكور، ولكن ألنهم كانوا وما زالوا يعتقدون 
أن مثل هذه املطالبة يمكن أن تعني اإلقرار باحتمال اتسام النظام السوري بحّد أدنى من الوطنية، وبأنه 
ا على األقل- ما يقوله في حمالته اإلعالمية عن مقاومته وممانعته. ثم إن النظام  ا ونسبيًّ  -جزئيًّ

ً
يعني فعال

غ ذلك وغيره بحجج كثيرة تأتي  ف كثيًرا، في مسألة إجراء إصالحات سياسية وغير سياسية، وسوَّ ماطل وسوَّ
في مقدمتها حجة أولوية محاولة بناء التوازن اإلستراتيجي مع العدو الصهيوني، والسعي إلى تحرير األرا�سي 
العربية املحتلة ...إلخ. وقد نفر )املتظاهرون( السوريون معظمهم من هذا الخطاب ومن توظيفه، ولهذا لم 
ا- ذلك املطلب في تظاهراتهم. وقد ظهرت في الحراك السوري   أن يستحضروا -استحضاًرا جادًّ

ً
يكن معقوال

بعض الهتافات املتعلقة ب الجوالن أو ب العدو اإلسرائيلي، لكنها كانت للسخرية من النظام والنتقاده على 
موقفه السلبي تجاه احتالل إسرائيل ألراض عربية أو سورية منذ عشرات السنين، من دون وجود محاولة 

)77(  نصر ومح�سي، دور العوامل االقتصادية، ص 2.

)78(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 70.

)79(  انظر: ص 66 من النسخة اإلنكليزية من التقرير األخير.
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جادة من النظام لتحريرها. فمن الهتافات التي ذكرت اسم الجوالن أذكر: »يا بشار/ يا ماهر ويا جبان/ يا 
حيوان ... خود/ نّزِل جنودك/ كالبك عالجوالن«، و»ابن الحرام باع الجوالن«. ومن الهتافات التي تضمنت 
 على العدو اإلسرائيلي ما تضمنته كلمات أغنية يا حيف لسميح شقير، حين يقول: »وانت ابن بالدي 

ً
إحالة

ّي هاجم بالسيف. يا حيف، يا حيف«. 
َ
تقتل بوالدي. وظهرك للعادي، وْعل

وفي أحيان أخرى -قليلة عموًما- ظهرت بعض الالفتات والهتافات التي تشدد على وحدة القضية واملصير 
والتعاطف مع الفلسطينيين، لكن مضامين هذه الالفتات والهتافات لم تكن جزًءا من طلبات املشاركين 
في الحراك السوري أو مطالبهم. وحتى إن أمكن فهمها أو تأويلها على هذا النحو، ال يبدو مفهوًما كيف يمكن 
ذكرها، ال بل القول بمركزيتها من جهة، واستبعاد مصطلحات االستبداد والديمقراطية واملطالب املتصلة 

بالنظام السيا�سي وبرئيس هذا النظام، من جهة أخرى.
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في سمتي التراكمية واملوضوعية

 من مؤسسات أكاديمية أو أممية )تابعة لألمم املتحدة( أو 
ٌ
 و/ أو ممولة

ٌ
نصوص املركز -أغلبها- مدعومة

ا من   في الوقت نفسه، بمسألة أن عدًدا كبيًرا نسبيًّ
ً
أوروبية مرموقة )80(. ويرتبط ذلك بوصفه سبًبا ونتيجة

الباحثين والخبراء واالختصاصيين واألكاديميين واملؤسسات قد ساهموا، مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، 
في مضامين هذه النصوص، سواء بوصفهم مؤلفين أم مراجعين أم مناقشين لهذه املضامين. وقد أظهرت 
النصوص مدى أهمية الدعم والعمل املؤسساتي الجماعي، بوصفهما أحد متطلبات البحث العلمي، في مثل 
هذه السياقات في عاملنا املعاصر، ومدى إيجابية أو أهمية النتائج التي يف�سي إليها وجود مثل ذلك الدعم 

والعمل.

إضافة إلى سمتي مؤسساتية العمل وجماعيته، بوصفهما سمتين أساسيتين من سمات البحث العلمي 
املعاصر، تتضمن نصوص املركز سمة التراكمية التي تتجسد في استناد كل نّص من نصوص املركز إلى نّص 
أو أكثر من النصوص التي سبق له إصدارها واالغتناء بها، ليضيف بعدها املعطيات الجديدة التي توصل إليها 
 من سمات العلم أو البحث العلمي، إلى درجة سمحت لبعض 

ٌ
 وإيجابية

ٌ
 مهمة

ٌ
في آخر أبحاثه. والتراكمية سمة

ز العلم عن بقية  املفكرين بتبني فكرة مشكلة مفادها أن التراكمية هي السمة األولى من السمات التي تمّيِ
ً )81(. وتظهر التراكمية ال في االستناد إلى نصوص املركز السابقة 

املجاالت وامليادين املعرفية، كالفلسفة مثال
واإلضافة إليها فحسب، بل أيًضا في االستناد إلى بعض أهم النصوص املتوفرة عن موضوع البحث عموًما، 
والنصوص املنشورة باللغات األجنبية منها خصوًصا. لكن ثمة إشكاالن أو مشكلتان )أساسيتان( تشوبان 
ا- ال من حضورها فحسب، بل من أهميتها أو إيجابيتها أيًضا. وتتمثل  ا ونسبيًّ هذه التراكمية، وتقلالن -جزئيًّ
هاتان املشكلتان/ اإلشكاالن، من ناحية أولى في غياب البعد النقدي في عالقة نصوص املركز بنصوصه 
السابقة، ومن ناحية ثانية في املبالغة في االعتقاد أو الزعم بفرادة نصوص املركز أو أبحاثه، من خالل القول 

ب غياب الدراسات الصارمة واملوضوعية في هذا الخصوص. 

التراكم املعرفي ليس -أو ال ينبغي أن يكون- محض إضافات جديدة إلى ما سبق، بل ينبغي أن يتضمن 
 ما معه. وفي األحوال 

ً
 ملا سبق، وقد تتضمن هذه املراجعة النقدية قطيعة

ً
 نقدية

ً
-بالضرورة- مراجعة

ا من إعادة التفكير في 
ً
كلها، ينبغي للتراكم املعرفي أن يعيد التفكير دائًما في أسسه من حيث املبدأ، وانطالق

 
ً
تيحت له، ولم تكن متوفرة

ُ
مضامين النصوص القديمة واالستناد إلى املعارف واملعطيات الجديدة التي أ

سابًقا. ويمكن القول بالغياب الكامل لهذا البعد في نصوص املركز التي تقتصر في هذا الخصوص على 
اإلحالة على النصوص التي سبق للمركز إصدارها، من دون أي موقف نقدّي منها. وبسبب ذلك الغياب، 

)80(  من الجهات الداعمة أو املمولة، نذكر، على سبيل املثال: برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في سورية، وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلسطينيين )االونروا(، منظمة األمم املتحدة للطفولة – يونيسيف سورية، مؤسسة فريدريش إيبرت األملانية، منظمة الصحة 

العاملية، الجامعة االمريكية في بيروت.

)81(  انظر: فؤاد زكريا، التفكير العلمي، سلسلة عالم املعرفة 3 )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، آذار/ مارس 1978(، ص 
.22-15
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، ليس على الصعيد اإلحصائي واملعلوماتي فحسب، بل 
ً
لم تتضمن نصوص املركز عموًما إال إضافات كمية

على الصعيد النظري التأسي�سي أيًضا. فعلى الصعيد النظري بقيت طروحات املركز ومفهوماته األساسية في 
خصوص االختناق املؤسساتي والتنمية أو املقاربة السياساتية/ التنموية، واملؤسساتي والعالقة بين األبعاد 
االقتصادية واالجتماعية واملؤسساتية/ السياسية ... إلخ، ذاتها موجودة غالًبا، ولم تتأثر هذه الطروحات 
دة لرؤية املركز األساسية باإلضافات املعرفية املهمة التي قدمتها النصوص الالحقة للمركز  واملفهومات املجّسِ
واملتمثلة -على سبيل املثال- في مفهوم رأس املال االجتماعي، املستند إلى بورديو وكوملان وبوتنام)82(. ربما 
أعاد املركز التفكير والنظر في نصوصه السابقة، ولم يجد فيها ما يستحق التغيير أو التعديل أو النقد، لكن 
االقتصار على اإلحالة إلى النصوص السابقة، والتسليم أو التبني الضمني أو الصريح بمضامينها وأسسها، 
أيًضا  التي تسبقها فحسب، بل ستتضمن  النصوص  إيجابيات  النصوص األخيرة لن تتضمن  يعني أن 

مشكالتها وسلبياتها. وهذا هو أحد أسباب تركيزنا على التقرير األول للمركز.

في مقدمة التقرير األول واألهداف املتوخاة منه، يقول مؤلفو التقرير األول: »إن الدافع من وراء هذا 
ب على غياب الدراسات 

ُّ
التقرير هو توفير تحليالت اجتماعية اقتصادية مسندة بالبراهين، ]...[، بغية التغل

املوضوعية والصارمة حول األزمة«)83(. ال نعتقد أن املركز أو التقرير بحاجة إلى أن يسّوِغ وجوده، أو تقريره 
 ،

ً
ل بالقول إنه يسعى إلى التغلب على ذلك الغياب املزعوم. والغياب الذي يتحدث عنه التقرير ليس كامال األوَّ

 القتصار قائمة مراجع التقرير على أربعة مراجع باللغة 
ً
والحديث عنه يتضمن تغييًبا، وال يمكن اتخاذه ذريعة

العربية، مقابل وجود عشرات املراجع باللغة اإلنكليزية.)84( ولعل املرجع األهم املكتوب باللغة العربية الذي 
يغيب عن قائمة مراجع التقرير األول، وتقارير املركز الالحقة، هو سلسلة أبحاث محمد جمال باروت املعنونة 
ا  ب العقد األخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود واإلصالح)85(. ففي هذه السلسلة، تناول باروت باالستناد جزئيًّ
إلى جهد مجموعة من الباحثين امليدانين، املوضوع ذاته تقريًبا الذي تناوله التقرير األول: جذور األزمة وآثارها، 
سس جزٌء من املقاربة املنهجية، في هذه السلسلة البحثية، على مفهوم التنمية، 

ُ
إلى نهاية 2011 تقريًبا. وأ

بأبعاده االقتصادية واالجتماعية والسياسية، املستند إلى فلسفة أمارتيا ِسن، كما فعل تماًما مؤلفو التقرير 
ا وال منصًفا الحديث عن غياب )كامل( للدراسات املوضوعية والصارمة  األول للمركز. ولهذا ال يبدو موضوعيًّ
حول األزمة السورية في ذلك الوقت. والغياب األكيد يتجسد في عدم وجود األبحاث املذكورة، إضافة إلى 
بحث باروت عن آلية صنع القرار في النظام السيا�سي السوري، في قائمة األبحاث التي اعتمد عليها مؤلفو 

)82(  انظر: إسماعيل وآخرون، أثر النزاع، ص 17-14.

)83(  نصر وآخرون، األزمة السورية، ص 14.

)84(  في جلسة إطالق تقرير التصدع االجتماعي، التي ُعقدت في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية 
في بيروت، وقدم فيها مؤلفو التقرير تقريرهم، وناقشوه مع الحاضرين، أشار ساري حنفي إلى عدم أخذ هذا التقرير بالحسبان بعض الدراسات 
املهمة املتعلقة باملوضوع واملوجودة مسبًقا؛ وأشار، على سبيل املثال، إلى وجود دراسة ملركز عمران عن املجالس املحلية كان من املهم أخذها 

في الحسبان. انظر: أيمن الدسوقي، محمد منير الفقير، هاديا العمري، الدور اإلداري والخدمي للمجالس املحلية في املرحلة الحالية واالنتقالية: 
قراءة تحليلية في نتائج استطالع رأي )مركز عمران للدراسات االستراتيجية، 5 آب/ أغسطس 2016(.

شر البحث األخير في تشرين األول/ 
ُ
)85(  بدأ املركز العربي لبحوث السياسات بنشر البحث األول من هذه السلسلة في آذار/ مارس 2011، ون

أكتوبر 2011، ثم صدرت جميعها في كتاب، يحمل العنوان ذاته، في آذار/ مارس 2012. انظر: محمد جمال باروت، العقد األخير في تاريخ 
سورية: جدلية الجمود واإلصالح )بيروت: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2012(. ويمكن تحميل سلسلة األبحاث من موقع 

املركز.

https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/socioeconomic-roots-and-impact-of-the-syrian-crisis-2013/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/socioeconomic-roots-and-impact-of-the-syrian-crisis-2013/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/?lang=ar
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/The_past_decade_in_Syria_the_dialectic_of_stagnation_and_reform_Part_1_of_5.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/The_past_decade_in_Syria_the_dialectic_of_stagnation_and_reform_Part_1_of_5.aspx
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التقرير األول للمركز. وكان يمكن لهذه االعتماد الضروري واملفيد، أن يساعد املركز على األرجح على تجنب 
بعض السلبيات أو املشكالت النظرية واملنهجية التي ظهرت في أبحاث باروت، وتعرضت أبحاثه للنقد على 
نها بدرجة أكبر. ومن أهم هذه املسائل  أساسها وفي خصوصها،)86( ويبدو أن التقرير األول للمركز قد تضمَّ
نذكر: عدم وجود تحليل واضح لبنية السلطة السياسية في سورية، تغييب دور الرئيس أو التقليل من 
أهميته و/ أو إعطاء االنطباع السائد في األنظمة التسلطية بأن الرئيس طيٌب، بينما الفاسد واملتسلط هم 

من يحيطون به أو حاشيته، والنزعة االقتصادوية أو املبالغة في التركيز على العامل االقتصادي.

)86(  سبق لي أن كتبت دراسة نقدية لهذه األبحاث: انظر: حسام الدين درويش، مناقشة نقدية ألبحاث محمد جمال باروت عن الثورة 
شرت الدراسة الحًقا ضمن كتاب؛ انظر: حسام 

ُ
السورية )بيروت: املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، كانون الثاني، 2012(؛ وقد ن

 في الفكر السيا�سّيِ والثورة واللجوء )عزمي بشارة ومحمد جمال باروت أنموذًجا( )بيروت: الدار العربية 
ٌ
الدين درويش، نصوٌص نقدية

للعلوم ناشرون، 2017(، ص 129-69.

https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/Critical_Discussion_of_Study.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/Pages/Critical_Discussion_of_Study.aspx
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في آفاق األزمة وإستراتيجيات الخروج منها

 ل هياكل االستبداد السيا�سي والعسكري، 
ً

على الرغم من أن تقارير املركز ال تتضمن وصًفا أو تحليال
أو بنيته وآلية عمله، يرى التقرير األخير أن تفكيك هذه الهياكل، إضافة إلى تفكيك )هياكل( العصبيات 
واقتصاديات النزاع، »هو حجر الزاوية في التغلب على املأساة وضمان عدم تكرارها في املستقبل«)87(. ويحاول 
ا في املقاربات البديلة التي يقترحها ملعالجة 

ً
ق

َّ
املركز في تقاريره عموًما، وفي تقريره األخير خصوًصا، أن يكون خال

آثار النزاع. وسأقتصر في ما يأتي على مناقشة إحدى هذه املقاربات، ألنها تبدو النتيجة الطبيعية للمقاربة 
السياساتية التي يتبناها املركز تجاه األزمة السورية في تقاريره املختلفة التي شرحنا آنًفا بعض معاملها، وألن 
التركيز على ما يسميه التقرير ب نهج التوافقات االجتماعية، سيسمح بإبراز التناغم، الجزئي والنسبي، بين 
تحليلي املركز ل جذور األزمة ول سبل أو إستراتيجيات الخروج منها. ويمكن تفسير التناغم املذكور بأن تحديد 
ا- تحديد سبل الخروج منها، و/ أو بأن املنظور الذي  ا ونسبيًّ ماهية جذور األزمة يعني في الوقت نفسه -وجزئيًّ

جرى من خالله تناول املسألتين واحٌد، ويتمثل في املقاربة السياساتية/ التنموية.

ينطلق املركز من افتراض أو أطروحة »عدم جدوى تصميم مؤسسات جديدة بما في ذلك الدستور، 
من دون عملية تشاركية واسعة النطاق ]...[ لبناء توافقات اجتماعية تدريجية متعددة األبعاد بشأن أهم 
القضايا واملصالح بالنسبة إلى املجموعات والجهات الفاعلة املختلفة«)88(. وإلى جانب األطراف الخارجية 
الفاعلة واملتمثلة في روسيا والواليات املتحدة وتركيا وأوروبا وإيران وإسرائيل واألمم املتحدة، فإن الجهات 
الجماعات  السوري،  النظام  أو  السورية  الحكومة  هي  للمركز-  األخير  للتقرير  -وفًقا  الفاعلة  الداخلية 
 وخصوًصا(، املجتمع 

ً
املعارضة، اإلدارة الذاتية، الجماعات املتطرفة )داعش والنصرة أو تحرير الشام، مثال

املدني.)89( ويقر املركز بوجود تناقضات كبيرة بين أولويات الجهات الفاعلة، الداخلية والخارجية عموًما، 
وبالتباعد بين أولوية هذه الجهات وأولويات املجتمع املدني. لكن ذلك اإلقرار ال يمنعه من اقتراح البحث 
عن »التداخالت بين الجهات الفاعلة املختلفة -مع إدراك أوزانها السياسية- وإنشاء مساحات متعددة لبناء 
 إلى السمة العملية 

ً
التوافقات على كل من األولويات املشتركة حتى لو لم تكن األولوية القصوى«)90(. إضافة

لهذا النهج فإنه يتسم بتعدد املستويات، وبالتدريجية وبكونه موجًها نحو املجتمع، »ألنه يرى املجتمع جهة 
فاعلة مرجعية رئيسية ويحاول أن يضمن تمثيله ومشاركته النشطة«.)91(

على الرغم من اعتقاد املركز باتسام هذا النهج بإمكانية التحقق إال أنه ليس واضًحا كيف وعلى ماذا، 

)87(  نصر وآخرون، سوريا، ص 138.

)88(  املرجع نفسه، ص 127.

)89(  املرجع نفسه، ص 112.

)90(  املرجع نفسه، ص 129.

)91(  راميا إسماعيل وآخرون، أثر النزاع، ص 129.

https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
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يمكن لألطراف الخارجية والداخلية املذكورة، وللمجموعات االجتماعية واملجتمعات املحلية أن تتفق، 
بعدت األولوية القصوى األولى )والثانية والثالثة( لهذه الجهات. وينبغي أن ننتبه إلى أن 

ُ
حتى في جال است

 وخصوًصا- النظام السوري وإسرائيل وجبهة النصرة )وداعش( واملجتمع املدني. 
ً

هذه الجهات تتضمن -مثال
ا على األرجح. ويصعب تصور  فحتى إذا وجدت هذه األطراف كلها ما تتفق عليه فإنه سيكون محدوًدا جدًّ
كيف يمكن أن تف�سي هذه االتفاقات األولية الصغيرة واملحدودة إلى اتفاقات في خصوص أمور أهم وأكبر في 
املستويات األعلى. ألم يبين سلوك النظام السوري في خالل السنوات املاضية، وفي خالل األزمة وقبلها، أنه 
، ألن هذا االستمرار في تقديم التنازالت في إطار مسعًى إلحالل السالم والعدالة 

ً
يرفض تقديم أي تنازالت مهمة

ا االعتقاد بإمكانية أن يقبل  ا وال منطقيًّ والحرية والديمقراطية، يعني نهايته املحتومة. ولهذا ال يبدو واقعيًّ
النظام وجبهة النصرة بمثل هذه السيرورة املقترحة. والسؤال هنا كيف يمكن إجبار مثل هذه األطراف على 
القبول بما يف�سي إلى نهايتها والقضاء عليها؟ وكيف يمكن التفاعل مع مثل هذه األطراف والتعاون معها، من 

دون أن يف�سي ذلك إلى مساعدتها على البقاء، وعلى تمتين أسس وجودها؟

يستمر املركز في تقاريره األخيرة في التعويل الكبير على املجتمع املدني، وفي االعتقاد بإمكانية أن يلعب 
املجتمع عموًما دوًرا كبيًرا في تقرير و/ أو تحديد مصيره وتحقيق خياراته، وفي مختلف محاور املفاوضات 
.)92( ال تأخذ تقارير املركز في الحسبان فرضية عدم امتالك املجتمع 

ً
السياسية كالتي تجري في جنيف مثال

عموًما هذه القدرة، بسبب وجود السلطات االستبدادية التي تقمعه وتتحكم فيه، وبسبب االفتقاد إلى 
القدرة على التجمع واالنتظام في مؤسسات. أال يمكن النظر إلى الثورة بوصفها محاولة من ذلك املجتمع 
ا على األقل؟ لو كان  للتحرر من تلك السلطات والتخلص منها، و)العودة إلى( امتالك القدرة املذكورة جزئيًّ
بإمكان املجتمع -أفراًدا و/ أو جماعات، و/ أو مجموعات- التعبير عن نفسه واختيار من يمثله، والحوار مع 
 .

ً
من يختلف معه، والوصول إلى تسويات وتوافقات معه، هل كان ذلك املجتمع بحاجة إلى تلك الثورة أصال

أال يمكن فهم تلك الثورة -بوصفها خروًجا عن النظام وعليه- بأنها الطريق الوحيد الذي كان متاًحا لحصول 
أي تغيير حقيقّي، في ظل انسداد إمكانات التغيير اإليجابي الفعلي املنشود كلها في الدولة والنظام واملجتمع 

في سورية قبل قيام الثورة؟

يصعب تصور كيف يمكن للمركز أن يعّوِل على املجتمع املدني بوصفه منظمات ومبادرات مستقلة 
عن السلطات السياسية املختلفة، على الرغم من إقراره بأن هذه املنظمات واملبادرات تكون دائًما أمام 
خيارين ال ثالث لهما: إما تقديم تنازالت جوهرية، حتى تستطيع إنجاز عملها، عندما تكون منظمات معنية 
 
ً
باالحتياجات اإلنسانية، وإما أن تنزح بعيًدا عن قوى التسلط خصوًصا إلى خارج البالد، عندما تكون معنية

بالحقوق والحريات )93(.

من الواضح أن املشكالت املعرفية التي أشرنا إلى وجودها، في تحليل املركز أو توصيفه ل جذور األزمة 
 في )بعض( اقتراحات املركز في خصوص إستراتيجيات الخروج من تلك األزمة. فالتركيز في 

ٌ
السورية، حاضرة

، مع غياب السيا�سي أو تغييبه في مستوييه  الحالتين على ما هو مجتمعيٌّ أو سياساتيٌّ اجتماعيٌّ واقتصاديٌّ
األول والثاني. صحيٌح أن املركز يقر بجزئية ما يقترحه، وبكونه جزًءا من املمكنات املطروحة، إال أنه ال يدرك 

)92(  انظر: املرجع نفسه، ص 74.

)93(  نصر وآخرون، سوريا، ص 129.

https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
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به، أو ال يهتم بهذا الترابط، ويقتصر  -في ما يبدو- الترابط الضروري بين ما يطرحه أو يستحضره وما يغّيِ
ق. ويبدو ذلك واضًحا في إقراره في سياقات عدة بتبني مقاربة سياساتية)94(، في خالل  على منظوره الضّيِ
تناوله ل جذور األزمة السورية وآثارها، ولكيفية تجاوز تلك اآلثار، والخروج من تلك األزمة. والعمل في هذا 
البحث على إظهار ضيق منظور املقاربة السياساتية التي اعتمدها املركز في تناوله ل جذور األزمة السورية 
وآثارها وآفاقها وإستراتيجيات الخروج منها، ال ينبني على إنكار مشروعية تلك املقاربة، وال يهدف إلى التقليل 
من أهميتها وفائدتها، وإنما يتأسس على اإلقرار بهذه املشروعية واألهمية والفائدة من جهة، وينطلق من 

االعتقاد بضرورة إبراز حدودها أو محدوديتها من جهة أخرى. 

)94(  انظر: راميا إسماعيل وآخرون، أثر النزاع، ص 74.

https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
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خاتمة

 ملواجهة السرديات الطائفية والدينية واإلثنية واملناطقية املنتشرة 
ً
 مهمة

ً
تتضمن نصوص املركز سردية

والسائدة في كثير من املقاربات في خصوص الثورة/ األزمة السورية. فمن دون استبعاد األبعاد املذكورة، أو 
إنكار أهميتها الجزئية والنسبية، فإن نصوص املركز تبين أن جذور الثورة أو العوامل التي أدت إلى قيامها، 
ًعا مما تفترضه السرديات األحادية الهوياتية، أو الطبقية أو الديموغرافية. وتسمح سردية  أكثر عمًقا وتنوُّ
املركز بالربط بين األوضاع في سورية، قبل الثورة/ األزمة، وفي خاللها، وآفاقها املستقبلية، وتسمح بتوسيع 
مفهوم العدالة في خصوص الوضع السوري، ليتجاوز الحديث السائد عن محض العدالة الجنائية أو 

االنتقالية، بحيث يعالج أنواع الظلم املختلفة التي تعرض لها السوريون، بقدر املستطاع.

 من الجميع، لكنها سعت إلى املساهمة في »تشكيل 
ً
تدرك نصوص املركز أن سرديتها لن تكون مقبولة

سردية للنزاع مقبولة في نطاق واسع، ومن ثم تكوين مسارات بديلة لتجاوز االستعصاء«.)95( ولتعزيز املقبولية 
املعرفية لسرديتها، تجنبت تلك النصوص السرديات التي تختزل األزمة في جانب ضيق أو أحادي، وحاولت 
ق والبحث امليداني  ا- باالستناد إلى التفكير النظري املتعّمِ ا ونسبيًّ تقديم رؤية متوازنة وموضوعية -جزئيًّ
التوثيقي. وقد سعى هذا البحث إلى استحضار منظور مختلف عن ذاك الذي تتبناه نصوص املركز، ومخالف 
ا، في تناول هذا البحث لتلك النصوص. وال  ا- ولهذا كان البعد النقدي حاضًرا، حضوًرا قويًّ ا ونسبيًّ له -جزئيًّ
يهدف النقد الذي وجهناه إلى املقاربة السياساتية التي تبناها املركز في نصوصه عموًما، إلى القول بتناقض 
ز على املستويين األول والثاني من البعد السيا�سي  ِ

ّ
تلك املقاربة مع املقاربة السياسية أو السياسوية التي ترك

ل األزمة، في تناول األزمة السورية، وضرورة االختيار بين تلك املقاربتين وفق منطق إما ... وإما ...؛ وإنما يهدف 
هذا النقد إلى إظهار إمكانية تكامل هاتين املقاربتين، وضرورة تحقيق هذه اإلمكانية، أو ذلك التكامل، في 

الوقت نفسه.

)95(  نصر وآخرون، سوريا، ص 13، 126.

https://www.scpr-syria.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7/?lang=ar
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