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وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

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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ملخص تنفيذي

ل فيه عدد من القوى 
ّ
 تسّبب الصراع العنيف الذي بدأ في سورية قبل أكثر من عقد من الزمان، وتدخ

 وتدميًرا وتهجيًرا، في شيوع حالة خطرة من عدم االستقرار على 
ً

ف مآ�سي كبيرة، قتال
ّ
اإلقليمية والدولية، وخل

كّل املستويات، أمنًيا وسياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا، وعلى الرغم من ذلك، يبقى عدم االستقرار األمني هو 
 لتحقيق بقية أشكال عدم االستقرار، فمن دون استقرار أمني راسخ، يكون 

ً
ل مدخال

ّ
األكثر خطورة، وهو يشك

ا بعيًدا عن الواقع؛ ذلك أن الفو�سى وحالة الفلتان األمني هي ضالة قوى األمر 
ً
أي حديث عن االستقرار حديث

الواقع وأمراء الحرب، التي تنتعش بمقدار ما تضعف الدولة وتفقد قرارها والقدرة على بسط سيطرتها على 
كامل أراضيها.

ويمكننا في هذا السياق أن نشير إلى بعض األمور التي ت�سيء مدخل البحث:

إن تدويل الصراع الذي سعى إليه النظام وما رافقه من تدفق جيوش وميليشيات أجنبية ودخولها . 1
ح الثورة الذي دفع إليه عنف النظام، شكل عوامل رفعت من وتيرة 

ُّ
سل

َ
على خط الصراع، وكذلك ت

ل األرا�سي السورية إلى ساحة مواجهات عسكرية مفتوحة، أصبح ضبطها على  الصراع وشدته، وحوَّ
درجة عالية من الصعوبة والتعقيد.

إن اإلحاطة امليدانية بالواقع العسكري، سواء لجهة القوات النظامية التي تتبع النظام وحلفاءه . 2
)اإليرانية والروسية( أو الدول األخرى وكذلك امليليشيات التي تنتشر على األرا�سي السورية، بخاصة 
التي تتبع إيران، يمكن أن تقدم تفسيًرا لالستراتيجية اإليرانية في سورية وحرصها على عدم املغادرة، 
حيث عملت وتدخلت لتكون سورية منطقة نفوذ مهمة، وورقة تفاوضية ثمينة في سياق تموضعها 

االستراتيجي في املنطقة، وهنا مكمن الخطورة في التدخل اإليراني أكثر من سواه.

 حتى بعد توقفها، ولذلك يمكن توقع أن تحاول . 3
ً

من طبيعة الصراعات الحادة أن تخلف وراءها ذيوال
 الحلول وإشاعة مزيد من عدم االستقرار والفلتان 

َ
القوى ذات املصلحة باستمرار الصراع عرقلة

األمني، ونظًرا إلى أهمية االستقرار األمني وضرورته، ال بّد من العمل على مجموعة من اإلجراءات، 
بمساعدة األمم املتحدة والدول الراعية للحل السيا�سي ودول الجوار، من أجل تطويق قوى األمر 
الواقع وأمراء الحرب، والحد من تدخل الدول وإخراج جيوشها، وتوفير اإلمكانات املادية والقانونية 
لجمع السالح وحصره بيد الدولة، والتسريع بخلق الظروف التي تسمح بعودة آمنة وطوعية لالجئين 
والنازحين إلى مناطق سكناهم السابقة، حيث إن لهذه الخطوة أهمية في إشاعة جو من الثقة، 

واملساعدة في محاصرة القوى الخارجة عن القانون، واالنطالق بمسار العدالة االنتقالية.

يؤسس العنف ألسوأ أشكال عدم االستقرار السيا�سي، وعليه زاد الصراع الدائر في سورية وحجم . 4
العنف )غير املسبوق وغير املبرر، قياًسا بمثل هذا النوع من الصراعات الداخلية( من حدة حالة 
التي  والتداعيات  املتدخلين  وكثرة  تعقيداته  بحكم  في سورية،  املزمنة  السيا�سي  االستقرار  عدم 
نجمت عنه حتى اآلن، لذلك فإن التصدي لهذه الحالة املتفاقمة سوف يواجه كثيًرا من املعوقات، 
ال تقتصر على وجود أربعة جيوش لدول أجنبية تسيطر على األرض السورية، وتأخر الحل السيا�سي 
املرهون بتوافق تلك القوى أو بعضها، بل تتعداها إلى عوامل داخلية أفرزها الصراع ومنها عسكرة 
الحياة السياسية، وغياب إطار قانوني حديث ومتوافق عليه يضمن انتعاش حياة سياسية سليمة 
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محمية بالقانون في إطار دولة مواطنة وقانون، ومما ال شك فيه أن عملية إعادة االستقرار إلى الحياة 
السياسية في سورية املستقبلية، تستدعي بداية العمل الدولي على الدخول بالحل السيا�سي، وإذا 
كانت التوقعات بعمومها تشير إلى الترجيح بأن الحل السيا�سي املنتظر مرهون بتوافق أميركي - رو�سي، 
ولدى أنصار هذا الترجيح ما يدعم ترجيحهم بحكم الوقائع على األرض التي خلقها التدخل العسكري 
الرو�سي، وكذلك غموض التوجهات األميركية، فإن السير مع هذا الخيار، من دون عّده خياًرا نهائًيا 

وحتمًيا، يقّر واقعًيا بأن توافق الدولتين يوفر القوة واإلرادة إلنهاء الصراع.

ضرورة العمل على نظام سيا�سي يرتكز على دستور عصري وديمقراطي مبني على مبادئ املواطنة . 5
وحقوق اإلنسان، ويحدد العالقة بين كافة األطراف في النظام االجتماعي السيا�سي املعني، من خالل 
تحديده شكل نظام الحكم الجديد وتداوليته وطبيعته )مركزي-المركزي(، وضمان الحريات وحقوق 
املواطن وواجباته، وفصل السلطات، وحرية تشكيل األحزاب، وقانون انتخاب حديث يتناغم مع 
مفردات الحالة الجديدة، وبما أن النظام الرئا�سي لم يعد يحظى بشعبية تذكر، ألنه شكل في التجربة 
 لالستبداد والتفرد بالسلطة، ففي هذه الدراسة تفضيل العتماد نظام برملاني، 

ً
املاضية ممًرا سهال

على ما يكتنفه من صعوبات ورّبما تشوهات في العملية السياسية، في بدايات تطبيقه، فهو يرى 
ضمانة نمو حياة ديمقراطية سليمة ومناخ سيا�سي تناف�سي مستقر، ذلك أن النظام نصف الرئا�سي 
يعاني ضعًفا في توزيع الصالحيات، يعوق العمل الحكومي، عندما تأتي نتائج االنتخابات برئيس وزراء 

ليس على توافق سيا�سي مع رئيس الجمهورية.

تكتسب فكرة تنمية املشاركة السياسية أهميتها في إعادة االستقرار السيا�سي، من الدور الذي تلعبه . 6
في حياة املجتمعات الخارجة من صراعات حادة ومديدة، ومن ذلك املساعدة في الخروج من حالة 
االستقطاب السيا�سي واملجتمعي، وتنشيط الحالة السياسية والعمل السيا�سي الفاعل واإليجابي، 
وتحقيق التنمية السياسية في بيئة قانونية مستقرة، ذات أهمية تولى ملنظمات املجتمع املدني 
ودورها الفاعل في تنظيم الجهد االجتماعي وتوجيهه، بما يخدم املصلحة العامة، من خالل عمل 
واٍع وتطوعي يستقطب جيل الشباب ويطور مهاراتهم، كما تنمي عندهم روح املواطنة واالنتماء إلى 
ا من األعباء االجتماعية التي لم تعد 

ً
وطن، وتشركهم في تسيير أمور املجتمع، وكذلك تتحمل قسط

ا بين الدولة 
ً
الدول قادرة على الوفاء بها حتى الغنية منها، ومن هنا تنبع أهمية دورها بوصفها وسيط

واملجتمع، وكذلك أهمية الحفاظ على هذا الدور.

على صعيد البحث حول إعادة االستقرار االقتصادي إلى سورية الجديدة، تبرز مشكلة تدمير البنى . 7
التحية لالقتصاد السوري وتقطيع طرق املواصالت نتيجة اإلفراط في مستوى القوة املستخدمة 
من جانب النظام وحلفائه، وهذا بدوره أدى إلى هرب املستثمرين ورؤوس األموال إلى الخارج، وساد 
اقتصاد الحرب، واستهلكت عمليات تمويل الجهد العسكري للنظام وخروج املناطق ذات الثروات 
وأغلب املعابر الحدودية عن سيطرة النظام، ما أفقد الخزينة املركزية مدخراتها وكذلك القسط 
األكبر من الواردات، وساد اقتصاد الحرب، وزاد الفساد والتهريب، وتدهورت قيمة العملة، األمر 

الذي انعكس سلبًيا على حياة الناس في مناطق سيطرة النظام.

 إن جملة هذه املعطيات وغيرها جعلت النظام عاجًزا عن تلبية أبسط مقومات عيش املواطنين، . 8
وعن الوفاء بالتزاماته املالية تجاه العقود التي أبرمها مع حلفائه اإليرانيين والروس أو الفاعليات 
االقتصادية املحلية املتعاونة معه، واضطر إلى تقديم تنازالت لحلفائه على شكل استثمارات غير 
عادلة، إذ نزعت منه النفط والفوسفات واملوانئ، ال تخدم وضع االقتصاد السوري املنهك. وكّل 
اإلجراءات والتعليمات والقوانين التي يحاول النظام من خاللها االلتفاف على أزمته، بقيت من دون 
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استجابة، نظًرا إلى استمرار الصراع وتعطيل الحل السيا�سي، وكان له دور كبير في هذا التعطيل، وفي 
غياب الثقة بالنظام وباملناخ السائد الطارد لالستثمار.

يأتي االستقرار األمني ووقف . 9 في تعافي االقتصاد السوري،  التي يمكن أن تساهم  من الخطوات 
الصراع، وانطالقة الحل السيا�سي في مقدمتها.

كذلك اعتماد نهج اقتصادي واضح )وهنا تفضيل القتصاد السوق( ومؤسس بالدستور ومحمي . 10
بقوانين فاعلة، هي عوامل الزمة من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة لالستثمار الداخلي واألجنبي، 
ألن هذه االستثمارات سيكون لها الدور األكبر في إعادة اإلعمار التي تفوق بما ال يقاس قدرة النظام 
وحلفائه، لكن من املهم توفير البيانات الدقيقة حول العملية من تكاليف تقديرية منطقية وخطط 

ووضع أولويات.

وضع قوانين صارمة ملحاربة الفساد، والسهر على تطبيقها من خالل جهاز رقابي فاعل، وتنمية حس . 11
املسؤولية تجاه امللكية العامة، وضرورة صياغة جديدة للنظام املالي والضريبي والنظام املصرفي، 

بما يوافق التوجهات االقتصادية الجديدة.

أهمية التركيز على تنمية الكوادر املؤهلة، والتوسع في إحداث معاهد التدريب والتأهيل لتعويض . 12
الخسائر البشرية على هذا الصعيد بفعل الصراع.

على صعيد االستقرار االجتماعي املنشود، فقد تسبب الصراع والتدخالت الخارجية في قتل مئات . 13
ألوف وتهجير املاليين من السوريين، ما أدى إلى تفتيت في مستوى البنى االجتماعية، وفي مقدمتها 
 وخارًجا، وأدى ذلك إلى تفاقم حالة الفقر والعوز، إلى 

ً
األسرة التي تشتت مكوناتها جغرافًيا داخال

درجة صار معها تأمين أبسط مقومات الحياة، كالخبز والوقود، أمًرا في غاية الصعوبة، ما يجعل من 
ا بجملة من التحديات ليس من السهل تذليلها.

ً
 معوق

ً
العمل على إعادة رأس املال االجتماعي، عمال

لقد تضرر التماسك االجتماعي في عهد االستبداد املديد، بسبب فرض هيمنة أيديولوجيا وحيدة . 14
على املجتمع وعدم التأسيس لنظام املواطنة ودولة القانون التي تقوي الروابط الوطنية املشتركة 

التي تجمع السوريين، بوصفها انتماء يتجاوز انتماءاتهم ما قبل الوطنية.

لقد عمل النظام على تعميق الشروخ املجتمعية، بهدف تشتيت القوى االجتماعية وإعادة هيكلة . 15
فاعليتها في خدمته على قاعدة تقديم االمتيازات كمكافأة على الوالء.

من أجل تجاوز هذه التحديات، فإن إعادة بناء العالقات االجتماعية وتكوين رأس مال اجتماعي . 16
كثروة وطنية جديدة، تتضمن مشاركة املجتمع املدني في اتخاذ القرارات وتفعيل دور املرأة، وتوفر 
الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير، وأيًضا فإن السياسة االجتماعية الناجحة تهدف إلى 
ا بعيد األجل، وذلك عبر العمل على أهداف فرعية تتمثل 

ً
تحقيق العدالة االجتماعية بوصفها هدف

في تأمين سبل العيش الالئقة واملستدامة، وتعزيز االندماج االجتماعي والحق في املشاركة في املسائل 
العامة عملية التغيير وتجاوز اإلقصاء والتهميش.

ضرورة إيجاد حلول ديمقراطية للمسألتين القومية والطائفية اللتين تقبعان في قاع املجتمع السوري، . 17
على شكل مظلوميات حقيقية أو متخيلة، راكمها التاريخ، وهيجها االستبداد، وهذه تنتعش كلما 
ا مواتية، وأي تجاهل أو قفز فوقها سيبقيها قنابل موقوتة تعوق االندماج االجتماعي.

ً
صادفت ظروف
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وأخيًرا، إن إعادة االستقرار إلى البنية االجتماعية بعد انطالق عجلة الحل السيا�سي، توجب العمل على 
إعداد برامج تنموية عادلة، تتمحور حول مصلحة الفرد-املواطن، وتنفيذها، وذلك بعد إجراء مراجعة 

ومصالحة اجتماعية مسبوقة بإنجاز قدر معقول ومقنع من العدالة االنتقالية.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

8

مقدمة نظرية ومنهجية

مضت عشر سنوات من الحرب املدمرة التي شنها النظام وحلفاؤه اإليرانيون والروس على الشعب السوري 
الذي خرج طلًبا للحرية والكرامة، حرب خلفت من الدمار في البنيان السوري فوق ما كانت تتطلبه مستويات 
الصراع، ومن القتل مئات آالف السوريين، وتهجير ماليين خارج البلد ونزوح ماليين أخرى داخله، بعد أن 
 عن عشرات األلوف من املعتقلين ومثلهم 

ً
فقدوا بيوتهم أو فروا بأوالدهم من جحيم القصف واملوت، فضال

من املغيبين قسرًيا، وآالف الذين قتلوا تحت التعذيب، يضاف إلى ذلك مئات املجازر التي طالت أغلب املدن 
السورية املنتفضة، بمختلف صنوف األسلحة حتى األسلحة الكيمياوية، جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم 
ضد اإلنسانية، ومن أسوأ ما تمخض عنه الصراع من تداعيات، كان االستقطاب املجتمعي الذي طفا على 
السطح بفعل التجييش بمختلف أشكاله، ومنه التجييش الطائفي الذي مارسه النظام وبعض معارضيه، من 
دون االكتراث بتأثيراته الكارثية في مستقبل الوطنية السورية، وال يقّل عنها خطًرا أمراء الحرب وامليليشيات 
التي نشأت في قلب الصراع أو على هامشه، وسوف تشكل واحًدا من أكبر التحديات التي سيواجهها جهد 
إعادة االستقرار إلى سورية، في كل املستويات األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وبناء على ذلك؛ 
فإن مهمة إعادة االستقرار إلى سورية سوف تكون واحدة من أعقد املهمات والصعوبات املنتظرة، عند بدء 
اشتغال الحل السيا�سي، فالصراع العنيف واملعقد قد زعزع أوضاع سورية كافة، األمر الذي يطرح مجموعة 
واسعة من التحديات على املستقبل السوري، في مواجهة السعي من أجل إعادة الحياة تدريجًيا إلى طبيعتها، 
واآلليات التي تسمح بتذليل تلك التحديات، وضمان شيوع االستقرار املنشود. وهذا الجهد الذي سوف 
يقع جله على عاتق الشعب السوري وقواه الفاعلة يحتاج إلى تعاون وجهد دوليين، وفي املقدمة منها الدول 
ذات املصلحة، ألن مجمل عملية إعادة اإلعمار الشاملة ال يمكن أن تم�سي بالشكل املطلوب، إال في حال 
شيوع قدر مطمئن من االستقرار، االستقرار الذي تضمنه قوة الدولة في املرحلة القادمة، واملمسكة بقرارها 

السيادي واألمني، كمقدمة ال بد منها على هذا الطريق.

 تهدف هذه الدراسة إلى تقديم توصيف لحالة عدم االستقرار التي وصل إليها الوضع السوري، والوقوف 
على معوقات وتحديات عودة االستقرار املفقود، ومحاولة البحث عن العوامل واآلليات التي يمكن أن 
تساهم في تذليل تلك التحديات وسبل تجاوزها، في ضوء املعطيات التي تتمثل فيها تلك التحديات القائمة 

في الواقع السوري معتمدة املنهج الوصفي التحليلي.

ا من 
ً
أما أهميتها فتحضر من محاولتها إلقاء الضوء على معضلة عدم االستقرار وخطورتها، انطالق

الحقيقة التي تقول بأنه ال يمكن إعادة اإلعمار الشامل، من دون أن تعّم الواقع السوري درجة معقولة من 
حالة االستقرار القابلة للتطوير مع تقدم العملية السياسية.

 الفو�سى 
ّ

ال شك في أن مشكلة الدراسة تكمن بشكل أسا�سي في البحث عن القوى ذات املصلحة في بث
وإشاعة عدم االستقرار، حتى بعد توقف الصراع، وتحديدها وتحديد سبل محاصرتها والتخلص منها، 
والبحث في أهمية إعادة بناء قوة الضبط والسيطرة لدى الدولة من جيش وأمن وشرطة وقضاء وضرورتها، 
ألنها ضمانة استمرار حالة االستقرار التي يمكن الوصول إليها تراكمًيا، فحالة عدم االستقرار تشمل أكثر من 
جانب من حياة السوريين، ومن وضعية الكيان السوري أمنًيا وسياسًيا واجتماعًيا واقتصادًيا، لكن يبقى 
ا ال 

ً
األكثر خطًرا وتأثيًرا هو البعد األمني، فمن دون استقرار أمني راسخ؛ أي حديث عن االستقرار يكون حديث
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يقارب الواقع، فالفو�سى وحالة الفلتان األمني هي ضالة قوى األمر الواقع وأمراء الحرب وامليليشيات التي 
تنتعش بمقدار ما تضعف الدولة، وتفقد قرارها وسيطرتها على كامل أراضيها.

 من التحديات األمنية والسياسية ثم 
ً

ستتناول هذه الدراسة، بالوصف وبالتحليل وبالتسلسل، كال
االقتصادية واالجتماعية التي ستواجه جهد إعادة االستقرار.
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: االستقرار األمني وتحديات سبل إعادته
ً

أوال

لعل حالة عدم االستقرار األمني التي تسم الوضع السوري عند هذه العتبة من الصراع، يمكن ردها إلى 
طول مدة الصراع، وتدخل القوى اإلقليمية والدولية التي استدعاها النظام ملساندته، أو دخلت على خط 
الصراع وفًقا ملصالحها، حيث سارع النظام إلى تدويل الصراع، عندما تبين له في األشهر األولى أنه يواجه ثورة 
عامة، لم تسطع قواه العسكرية واألمنية الهائلة تغطية كافة املناطق املنتفضة، كذلك حالة االنشقاقات 
داخل املؤسسة العسكرية وقوى األمن الداخلي بالدرجة األولى ثم بالدرجة الثانية من القوى األمنية، حالة 
سَرع منها عنف النظام وزجه الجيش بكل عتاده في مواجهة االحتجاجات التي بدأت سلمية واستمرت كذلك 
أشهًرا عدة، لكنها هي األخرى بدأت تتسلح، مما رفع من وتيرة املواجهات العسكرية، ومن مستوى العنف 
املستخدم ومن أدواته، لكن األمر الذي حول كل األرض السورية إلى ساحات حرب مفتوحة، هو دخول إيران 
وأذرعها امليليشياوية من لبنان والعراق واليمن وباكستان وأفغانستان على خط الصراع، ويبرز حزب هللا 
بوصفه أكثرها قوة وتسليًحا وتدريًبا وخبرات قتالية، ولعله هو الذي ارتكب أفظع املجازر بحق السوريين، 
تلته بالخبرة والقوة ميليشيا )فاطميون وزينبيون(، لكن امليليشيات العراقية التي زاد عددها في مرحلة من 
املراحل على عشرين ميليشيا ُوزعت على كافة جبهات القتال، بخاصة في ريف دمشق وريف حلب والقلمون 
وحمص، ثم تركز معظمها في السنوات الثالث األخيرة في املنطقة الشرقية، كذلك رافق التدخل الرو�سي 
بتاريخ 30 أيلول/ سبتمبر 2015 عدًدا من أشباه امليليشيات التي تأخذ طابع شركات أمنية أشهرها شركة 

فاغنر الروسية، 

في سبيل اإلحاطة امليدانية بالواقع العسكري، سواًء للميليشيات املتعددة أم للقوات النظامية التي تتبع 
الدولة السورية منها، أو تلك التي تتبع للدول املتدخلة في سورية، وأصبحت جزًءا من معادالت الصراع 

ا في إنهائه أو إعاقته.
ً
وتالًيا طرف

القوى وامليليشيات التي تتبع النظام. 1

لقد بادر النظام إلى تشكيل قوى مسلحة غير نظامية سميت بالقوى الرديفة، بدأت منذ األيام األولى 
للثورة كتشكيالت مدنية، واجهت املتظاهرين بالهراوات أو باملواجهة الفردية، لكنها تحولت بعد أشهر إلى 
لجان األحياء التي سلحت وجرى تدريبها على فنون القتال، ومن ضمنها الكتائب البعثية التي زاد عدد أفرادها 
على 15.000، بعضهم مقاتلون وجلهم من موظفي القطاع الحكومي واملدنيين العاملين في الجامعات، 
تحولت الحًقا إلى ما عرف بقوات الدفاع الوطني الذي توسع حتى استطاع -بعد -2013 أن يغطي كثيًرا 
من جبهات القتال إلى جانب القطعات العسكرية النظامية، أو حتى املرابطة على جبهات املواجهة مع قوى 
املعارضة السورية بخاصة داخل أحياء املدن أو تغطية الحواجز العسكرية التي نصبها النظام داخل املدن 
واألحياء وعلى الطرق العامة، وقد لعبت تلك الحواجز -وما زالت- دوًرا خطًرا في قطع التواصل بين قوى 
املعارضة، أو صعبت عليها األمر لدرجة كبيرة، وساهمت باعتقال عشرات آالف من الناشطين املطلوبين 
للجهات األمنية نتيجة حراكهم السيا�سي أو املدني أو اإلغاثي أو غيره . ولجأ النظام إلى منح كثير من املوظفين 
في سن الشباب الذين تجاوبوا مع خططه مهمات أمنية تغطي تغيبهم عن الدوام، واستخدمهم في العمليات 
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األمنية في االعتقال أو التعذيب داخل الفروع بموجب عقود عمل فردية مأجورة، وذلك لتخفيف الضغط 
الذي عانته عناصر األجهزة األمنية بحكم توسع االعتقاالت والتحقيق، كذلك تبع النظام الفيلقين الخامس 
والسادس اللذين شكلهما الروس، وأرادوا لهما أن يكونا حجر األساس في إعادة بناء الجيش السوري الذي 
تهلهلت بنيته العسكرية، وربما أن الحظ األوفر من الخطة الروسية بهذا الشأن، كان من نصيب الفيلق 
الخامس الذي يعرف بقوات النمر التي يقودها العميد سهيل الحسن أحد ضباط املخابرات الجوية، وقد 
توسع الفيلق عدًدا وعتاًدا وانتشاًرا بعد انهيار مناطق املعارضة في مناطق خفض التصعيد التي أدارتها 
روسيا، وانضمام عناصر التسويات من قوات املعارضة التي لم تغادر باتجاه ادلب إلى هذا الفيلق، وثمة 
لفت من متطوعين عرب ذوي توجهات قومية، جاؤوا 

ُ
ميليشيات أخرى دعيت بقوات الحرس القومي وأ

بشكل فردي أو أرسلتهم أحزابهم القومية املتعاطفة مع النظام من مصر أو السودان أو الجزائر، ومن ضمن 
هذا الشكل الذي ترعاه الدولة مباشرة، سمح بإنشاء شركات أمنية برعاية مخابرات أمن الدولة، تتبع رجال 
أعمال بدعوى تأمين حماية شخصية لهم أو لشركاتهم بلغ عدد تراخيصها حتى اآلن 18 شركة أمنية، لكنها 

بقيت محدودة الدور والعناصر.

لم يكتف النظام بالتشكيالت وامليليشيات التي شكلها ودربها وسلحها ودفع وما زال رواتب عناصرها، بل 
شجع على تشكيل مثل هذه امليليشيات على يد من لهم القدرة من مواليه على جمع مثل هذه امليليشيات 
وتشكيلها وتحمل نفقاتها، كي تشارك أيًضا في مجهوده العسكري، وتغطية النقص البشري في قواته إما 
بسبب الخسائر البشرية املباشرة، أو بسبب االنشقاقات، أو بسبب التهرب من الخدمة اإللزامية واالحتياطية 
التي عمد إلى رفع وتيرتها، فكانت هناك ميليشيا صقور الصحراء التي تتبع جمعية البستان التي كان يرأسها 
رامي مخلوف، ومغاوير البحر التي تتبع آل جابر، وكذلك ميليشيا القاطرجي التي شكلت بداية لتأمين خطوط 
تهريب النفط من منطقة شرق الفرات إلى مصفاة حمص، لكنها مارست الحًقا عمليات عسكرية إلى جانب 
قوات النظام، ثم ميليشيا لواء القدس الذي شكلته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وينتمي 
كل منتسبيه إلى سكان مخيم النيرب من الالجئين الفلسطينيين في جنوب غرب حلب، كذلك ميليشيا آل بري 
في حلب التي كانت امليليشيا الكبرى في حلب، عدا عن عشرات امليليشيات واملجموعات الصغيرة التي عملت 
في نطاق محلي وبعضها حظي برعاية من الفرقة الرابعة أو من الفيلق الخامس، وقد مولت نشاطها من 
عمليات الخطف وطلب الفديات أو التعفيش أو التهريب، لكن األغرب أن بعض األحزاب التي تنتمي إلى الجبهة 
الوطنية التقدمية قد توجهت هي األخرى إلى تشكيل ميليشيا خاصة، بها ربما كان أشهرها نسور الزوبعة التي 
تتبع الحزب القومي االجتماعي السوري، وقد ضمت عناصر من سورية ولبنان بلغ عددهم 2500 مقاتل، 
ا في املعارك التي دارت في محيط دمشق والقلمون، وشكلت حركة االشتراكيين العرب 

ً
ولعبت دوًرا ملحوظ

جناًحا عسكرًيا بلغ تعداد عناصره نحو 2200 مسلح جلهم من أبناء العشائر يتبعون ثالثة قادة عشائريين 
لم يكونوا بحالة توافق على األغلب، كذلك أعلن صفوان قد�سي األمين العام لحزب االتحاد االشتراكي املمثل 
في الجبهة، بأن لحزبه قوات تقدر بسبعمئة مقاتل ومن غير املعروف إذا مارست أدوًرا قتالية أم بقيت قوة 

احتياطية، أو أن كل معلوماته كانت محض ادعاء اقتضته همروجة التجييش إلى جانب النظام.
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امليليشيات اإليرانية في سورية تموضعها وتطوراتها . 2

 منذ األسابيع األولى للثورة، كان الحرس الثوري اإليراني حاضًرا في قمع التظاهرات، بحكم وجوده 
املسبق على األرا�سي السورية وبالتداخل مع حزب هللا لبنان بصفة مستشارين عسكريين أو حجج أخرى، 
لكن »منذ مطلع العام 2012 كان إليران الدور املحوري في تنظيم إدخال واستخدام امليليشيات الشيعية 
من العراق ولبنان وإيران واليمن وأفغانستان وباكستان تحت شعار حماية املراقد الدينية ونصرة املذهب 
واملقاومة«)1(، وقد كان حزب هللا اللبناني أول القادمين بكل قوته بشكل علني في معارك القصير عام 2012، 
والقول بعلنية تدخله هنا ال ينفي اشتراكه في قمع التظاهرات وممارسة عمليات قنص املتظاهرين قبل ذلك، 
 كافة 

ً
وقد استخدمت إيران التحشيد الطائفي في سياق إدارتها لعملية إرسال امليليشيات الشيعية، معتمدة

الوسائل املتاحة اإلعالمية منها والعقائدية ومكاتب جمع املتطوعين، وقد قدمت إيران ملن انساق في تجيشها 
املوجودين  األفغان  السورية بخاصة لالجئين  الجنسية  ومنها منح  واملعنوية،  املادية  املحفزات  مختلف 
على األرا�سي اإليرانية، لغاية استخدامهم في عملية التغيير الديموغرافي التي كانت مبيتة في االستراتيجية 
اإليرانية، ذلك أن الوجود الشيعي في سورية محدود واقعًيا، وال يكفي لتكوين قاعدة بشرية يمكن أن يرتكز 

عليها النفوذ اإليراني، كما هو واقع الحال في العراق، أو بطريقة أقل في كل من لبنان واليمن.

بعد حزب هللا تتالى تدفق امليليشيات العراقية واألفغانية وغيرها، ذلك أن حاجة النظام إلى العنصر 
البشري املدرب وقراره بحسم املواجهة ملصلحته بأسرع وقت استلزم هذا التدفق، ومن أبرز امليليشيات 
العراقية التي زادت أعدادها على عشرين ميليشيا، كانت ميليشيا أبو الفضل العباس واحدة من أكبر 
وأشرس امليليشيات العراقية حيث بدأ اإلعالن عن عملياتها العسكرية في ريف دمشق وحمص منذ 2012، 
وينسب إليها تنفيذ مجازر فظيعة في حمص ومناطق القلمون، حيث قدر عدد عناصرها بـ 5000 مقاتل، 
كذلك ميليشيا النجباء التي قدر عدد عناصرها بـ10.000 مقاتل، ومع غلبة العناصر العراقية إال أنها ضمت 
متطوعين سعوديين وكويتيين، وكانت أكبر مشاركاتها العسكرية في معارك حلب وريفها الجنوبي، وهناك 
ميليشيا بدر التي اتخذت لوجودها في سورية اسم محمد باقر الصدر وقدر عدد عناصرها بـ2000 مقاتل في 
صيف 2013، وكذلك ميليشيا حزب هللا العراقي الذي وجد في سورية منذ آذار/ مارس 2013، كذلك كتائب 
سيد الشهداء وقدر عدد مقاتليها على األرا�سي السورية بـ700 مقاتل وفيلق الوعد الصادق وله 2000 مقاتل 

منذ خريف 2013.

بعد سريان اتفاقات وقف الصعيد وخفوت حدة املعارك في نهاية 2018، ثم تعهد روسيا في اجتماع 
القدس األمني في حزيران/ يونيو 2019 بإبعاد الوجود اإليراني مسافة 80 كم عن حدود الجوالن، فإن إيران 
 من ميليشياتها بخاصة العراقية، بل أعادت هيكلة بعضها عبر الدمج أو إعادة تموضعها، 

ً
لم تسحب إال قليال

بحيث أصبح الوجود األهم للميليشيات التي تتبع إيران، يتركز أكثر ما يتركز في املساحة املحصورة بين منطقتي 
امليادين والبوكمال في محافظة دير الزور، كي)1( تتمكن من حراسة املمر البري الذي تريد منه أن يوصلها إلى 

البحر، ولضمان التحكم بمعبر 

البوكمال الحدودي لتمرير شحناتها من األسلحة والنفط وغيره إلى داخل األرا�سي السورية، قبل أن 
توزعه على مستودعاتها املنتشرة في األرا�سي السورية، أو متابعة سيره إلى حزب هللا في لبنان، هذا التكثيف 
للوجود اإليراني على األرا�سي السورية، بعد توقف املعارك، يأتي في سبيل حماية مصالحها ونفوذها فهي 

)1( حاتم الفالحي، امليليشيات العراقية في سورية )الدور واملستقبل(، مركز الجزيرة للدراسات، 4/2/ 2019
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/190401092356143.html

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/190401092356143.html
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غير مطمئنة إلى قدرتها على الحفاظ على ما أنجزنه من مصالح ونفوذ، وبخاصة أن الحل السيا�سي لم تتضح 
معامله بعد، كما أن العمل الجدي عليه من قبل الدول الفاعلة ال مؤشرات عليه في املدى املنظور، وفي 
ا عسكرًيا وسياسًيا تتزايد وتيرته من جانب إسرائيل والواليات املتحدة، 

ً
الوقت ذاته باتت تواجه ضغط

بغاية إخراجها من سورية أو تحجيم هذا الوجود، يضاف إلى ذلك أنها ال تريد إخالء الساحة للروس 
حيث تتضارب مصالح الدولتين جزئًيا، واألهم أنها غير مطمئنة على قدرة النظام على السيطرة واإلمساك 
بالوضعين األمني والسيا�سي، بحكم ضعفه من جهة، ومن جهة أخرى أن مآالت الصراع ما زالت مفتوحة 
، وتفاقمت 

ً
على كافة االحتماالت، بما فيها عودة اشتعال أوار الصراع، إذا ما بقي الحل السيا�سي معطال

األزمات االقتصادية الخانقة، وبحكم الضربات الجوية اإلسرائيلية التي تتصاعد وتيرتها وتستهدف مواقع 
امليليشيات اإليرانية، فإن إيران عمدت إلى إعادة تموضع كثير من ميليشياتها ومستودعاتها في مواقع الجيش 
السوري، بل حتى ارتداء عناصرها للباس الجيش السوري بغاية التمويه، وبخاصة في املنطقة الجنوبية 
وريف دمشق، وكذلك في املعامل التي تتبع التصنيع العسكري السوري في املنطقة الوسطى وفي منطقة 
السفيرة شرقي حلب، يضاف إلى ذلك امليليشيات التي شكلتها ودربتها وسلحتها من عناصر سورية، وتقدر 
بعض التقارير عددها بـ15.000، موزعة في املنطقة الجنوبية والوسطى والشرقية وفي ريف حلب، يراد لها أن 
تكون نموذًجا ملسيرة حزب هللا اللبناني، ومنها فصيل عقائدي يدعى ميليشيا الرضا شكله الحرس الثوري من 
الشيعة السوريين، وينتمي أغلب عناصره إلى منطقة القصير والقرى الشيعية األخرى في محافظة حمص، 

وقدر عدده بألفي مقاتل.

إن إلقاء نظرة على مواقع تمركز قوات الحرس الثوري اإليراني وامليليشيات الشيعية التي تتبعه على 
األرا�سي السورية، يمكن لها أن تقدم تفسيًرا لالستراتيجية اإليرانية في سورية، وحرصها على عدم مغادرة 
األرا�سي السورية كمنطقة نفوذ مهمة، وورقة تفاوضية ثمينة في سياق تموضعها االستراتيجي في املنطقة، 
وبحسب مركز جسور للدراسات فإن »الحرس الثوري اإليراني ينتشر في 125 موقًعا بعمق سورية موزعة 
على 10 محافظات في مقدمتها محافظة درعا 37 موقًعا، تليها محافظة دمشق وريفها 22 موقًعا ثم حلب 15 

موقًعا ودير الزور13 موقًعا أكبرها في امليادين والبوكمال«. 

تشكيالت املعارضة السورية املسلحة وتحوالتها. 3

 بدأت مسيرة عسكرة الثورة التي انطلقت سلمية وحافظت على سلميتها عدة أشهر، تحت عنوان حماية 
املتظاهرين من رصاص القناصة الذين يتبعون قوى النظام األمنية أو ممن استنجد بهم من حزب هللا 
اللبناني، وتشكلت بداياتها من الضباط والعساكر وعناصر الشرطة واألمن الذين انشقوا عن الجيش رفًضا 
منهم املشاركة في قتل السوريين، بعد أن ارتفعت وتيرة زج النظام)2( الجيش في شوارع املدن املنتفضة، وتباًعا 
انضم إليها آالف من الشباب املدنيين، الذين تطوعوا لحمل السالح، ومع تقدم الصراع وإفراج النظام عن 
معتقلين إسالميين متطرفين، ومنهم الثالثي املشهور) زهران علوش الذي شكل جيش اإلسالم بدمج عدة 
تشكيالت عسكرية كانت تعمل في ريف دمشق، ثم حسان عبود الذي شكل حركة أحرار الشام التي توسعت 
وانتشرت بسرعة في أغلب املناطق الثائرة، وثالثهم أحمد أبو عي�سى الذي شكل فصيل صقور الشام(، وإلى 
جانب هذه التشكيالت التي كانت تتخذ في البداية اسم الجيش الحر، كانت هناك تشكيالت كثيرة كأحفاد 

)2(  كمال شيخو، التحركات اإليرانية قرب الحدود العراقية السورية، صحيفة الشرق األوسط بتاريخ 2021/1/17
https://aawsat.com/home/article/2746111/%D8%A8%D8%B9%D8%AF- -

https://aawsat.com/home/article/2746111/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%20-
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الرسول وفيلق الرحمن وأبابيل حوران ولواء التوحيد، وقد وصل عدد التشكيالت مع بداية 2013 إلى أكثر 
من 400 تشكيل صغير أو متوسط أو كبير بعضها بقي ذا طابع محلي، وأغلبها امتد وجوده على كامل األرا�سي 
السورية، وراحت هذه التشكيالت تتنافس في إبراز مسمياتها اإلسالمية التي يرجح ردها إلى التناغم مع 
الجهات الداعمة، وجل الداعمين كان جمعيات ومنظمات إسالمية أو دول وزيادة في التحشيد ضد النظام 
الذي اتخذ إعالمه على املقلب اآلخر دعاية التحشيد تحت عناوين حماية األقليات في مواجهة التطرف 

اإلسالمي السني، وحماية النظام العلماني والتصدي للمؤامرة الكونية التي تقودها اإلمبريالية األميركية.

انتشرت فصائل الجيش الحر على كافة األرا�سي السورية، لكن ثمة تطوران كان لهما أثر كبير في مسيرة 
ا مهًما في معادالت 

ً
الجيش الحر وفصائله، وأدت في النهاية إلى اضمحالله وفقدان قوته ووجوده بوصفه طرف

الصراع، أولهما ظهور الفصائل اإلسالمية املتطرفة، حيث إنه منذ نهاية 2012 بدأت تظهر جبهة النصرة 
ا إسالمًيا جهادًيا بايع بداية تنظيم القاعدة، ثم منذ الشهر الرابع 2013 بدأت بواكير تنظيم 

ً
بوصفها طرف

الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( بالظهور والتمدد، وهي األخرى تنظيم جهادي عابر للحدود 
الوطنية، وبدا خطًرا إقليمًيا ودولًيا في حزيران/ يونيو 2014 عندما استطاع احتالل مساحات واسعة جًدا 
كل في إثر 

ُ
في العراق وسورية، واستحوذ على إمكانات عسكرية ومالية هائلة، أثارت توجس دول العالم، وش

ذلك التحالف الدولي ملحاربة داعش، الذي ضم سبعين دولة بقيادة الواليات املتحدة، وفي جانب من هذا 
التطور الخطر صرف العالم نظره عن مأساة الشعب السوري وما يتعرض له أو توفرت له الذريعة لهذا 
التجاهل والخذالن، وتركزت جهده على محاصرة هذا املشروع الجديد والقضاء عليه، وهذا التطور جاء 
على حساب الجيش الحر، وُعدَّ التنظيمان أخطر مفردات الثورة املضادة التي واجهت الثورة، فقد حاربت 
داعش فصائل الجيش الحر أكثر مما حاربت قوات النظام، ووسعت سيطرتها على حسابه، أما جبهة النصرة 
التي بدلت اسمها إلى هيئة تحرير الشام بعد 2018 واتفاقات خفض التصعيد، فقد تابعت املهمة ذاتها في 
محاربة فصائل الجيش الحر والتوسع على حسابها في الجغرافيا وفي اإلمكانات، وأما العامل الثاني فقد كان 
إحجام الواليات املتحدة ومن ثم الدول الداعمة في غرفتي املوم واملوك عن دعم الجيش الحر، ألن أولوية 
الواليات املتحدة املعلنة كانت محاربة داعش، وليس قوات النظام وحلفائه، األمر الذي رفضته فصائل 
الجيش الحر، وربما أن هذا املوقف من جانب فصائل الجيش الحر آنذاك بشكل شبه كامل، سيكون 
موضع مراجعة ونقاش بعد أن يضع الصراع أوزاره، من جانب متابعي االستراتيجيات العسكرية والسياسية 
وبخاصة منهم املتعاطفين مع ثورة الشعب السوري، حول مدى أهمية ترتيب األولويات ما بين املصلحة أو 
املبدئية عندما تكون الحروب والصراعات مستعرة، وذلك للوقوف على مدى تأثيره في املوقف األميركي من 
الصراع، مع األخذ بالحسبان حالة التشتت التي كانت عليها فصائل الجيش الحر وعجزها عن االندماج 

وتشكيل قيادة مشتركة وغرف قيادة وسيطرة وقيادة عمليات مركزية التوجيه.

بعد إقرار اتفاقات مناطق خفض التصعيد األربعة 2018، وإنهاء الوجود العسكري لفصائل املعارضة 
السورية في ثالثة مناطق منها، وترحيل كل من لم يوافق على اتفاقات التسوية إلى إدلب وحصره فيها، ثم 
تقليص هذا الوجود في إدلب ملصلحة قوات النظام وحلفائه، أو هيئة تحرير الشام )النصرة سابًقا(، ثم 
 

ً
�سي على دولة داعش في العراق أوال

ُ
بدأت خريطة فصائل املعارضة السورية املسلحة بالتغيير، بعد أن ق

وفي سورية ثانًيا في شهر آذار/ مارس 2019، حيث تشكل الجيش الوطني للتحرير برعاية تركية في شهر كانون 
أول/ ديسمبر 2017 وكان يتألف من ثالثة فيالق، ثم جرى دمج ما تبقى من فصائل الجيش الحر والفصائل 
اإلسالمية املعتدلة -بحسب التصنيف التركي- التي كانت تعمل تحت مسمى الجبهة الوطنية للتحرير بتاريخ 
 من الجيش الحر في محافظة إدلب والفرقة 

ً
10/4 تشرين أول/ أكتوبر 2019، وكانت تضم 11 فصيال

الساحلية األولى والفرقة الساحلية الثانية والفرقة األولى مشاة، إضافة إلى الجيش الثاني وجيش النخبة 
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وجيش النصر ولواء شهداء داريا والفرقة23، وقد صرح عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة املؤقتة من 
أضنة بتاريخ 10/4 تشرين أول/ أكتوبر 2019 »إن الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير قد اندمجتا تحت 
سقف واحد يعمل وفق األسس العسكرية املتبعة في الجيوش النظامية، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة 
املؤقتة«)3(، ويقدر تعداد مقاتلي الجيش الوطني الذي بات ينتشر في إدلب ومناطق درع الفرات ونبع السالم بـ 
100.000 مقاتل، في حين بقيت جبهة النصرة منفردة وتتوسع على حساب الفصائل األخرى بحكم إمكاناتها 
العسكرية الهائلة، وشكلت حكومتها الخاصة )حكومة اإلنقاذ( إلدارة مناطقها بعيًدا من الحكومة املؤقتة، 
وهناك سكوت تركي وأميركي عن وجود هيئة تحرير الشام وتوسعها -لغاية في نفس يعقوب- وربما ألسباب 
غير معلنة قد يصعب الجزم بأهدافها في هذه املرحلة، على الرغم من أن الجبهة مصنفة تنظيًما إرهابًيا على 

لوائح وزارة الخارجية األميركية. 

قوات سوريا الديمقراطية. 4

منذ األسابيع األولى النطالقة الثورة تبين أن لدى حزب االتحاد الديمقراطي PYD كوادر غير مسلحة بشكل 
علني، استطاع من خاللها ضبط الحراك الكردي في محافظة الحسكة، ومنع خروج التظاهرات، ثم توصل 
إلى اتفاق مع النظام كانت غايته تخفيف الضغط عن قواته، وسحبها من هناك وزجها في مناطق ملتهبة 
أخرى، وأوكلت إليه بموجب ذلك االتفاق مهمة ضبط الوضع في املحافظة، وتذكر تقارير كثيرة أنها أمّدته 
بالسالح الالزم، لقد انسحبت قوات النظام من املحافظة، لكنها احتفظت بمربعات أمنية وإدارية صغيرة، 
للتعبير عن حضور الدولة في كل من مدينتي الحسكة والقامشلي ومطار القامشلي، وبعد أقل من سنتين 
على ذلك االتفاق أعلنت اإلدارة الذاتية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، لكن التطور األهم الذي غَير 
في طبيعة العالقة بين حزب االتحاد الديمقراطي والنظام، كان احتالل داعش مدينة عين العرب )كوباني(، 
التي رمت قوات الحزب في حضن التحالف الدولي ملحاربة اإلرهاب الذي قدم دعًما عسكرًيا ولوجستًيا 
، وسمحت له هذه املناسبة باستقبال املتطوعين األكراد من تركيا وقنديل وبعض 

ً
 وغطاًء جوًيا فاعال

ً
هائال

الدول األوروبية، و شاركت في معركة كوباني 2014 بعض فصائل الجيش السوري الحر، وأعداد رمزية من 
البيشمركة املوجودة في إقليم كردستان العراق وتتبع املجلس الوطني الكردي)4(.

تتبع قوات االتحاد الديمقراطي وحدات حماية الشعبypG ووحدة حماية املرأة ypg، وتتبع قوات 
الحزب قوات بعض األحزاب املوالية مثل فصيل السوتورو الجناح العسكري لحزب االتحاد السرياني ويقدر 
عدد عناصره بألف مقاتل، كذلك هناك حرس الخابور الذي يتبع حزب االتحاد اآلشوري وال تتجاوز أعداد 
مقاتليه مئتي عنصر، لكن بعدها جرى اإلعالن عن تشكيل قوات سوريا الديمقراطية ) قسد ( بتاريخ 10/11 
تشرين األول/ أكتوبر2015 التي ضمت القوى التي تتبع جزب االتحاد الديمقراطي واألحزاب املوالية له 
املذكورة أعاله، إضافة إلى فصائل عربية منها لواء ثوار الرقة وكتائب شمس الشمال وغيرها ممن كانوا 
يتبعون الجيش الحر، وكذلك قوات الصناديد التي تتبع الشيخ حميدي دهام الجربا، بحيث باتت قوات 

سوريا الديمقراطية تضم أكثر من 15.000 من املقاتلين من ضمنهم آالف املتطوعين من خارج الحدود.

)3(  رند غنوم، دور التنمية في ترسيخ االستقرار السيا�سي، مجلة العلوم السياسية، 2004/7/5.

)4(  تصريح لرئيس الحكومة السورية املؤقتة عبد الرحمن مصطفى منشور في موقع عنب بلدي املعارض بتاريخ 2019/10/4 بعنوان فصائل 
الجيش الحر تندمج في تشكيل عسكري موحد.

https://www.enabbaladi.net/archives/420334
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 كانت معركة كوباني التي هزمت فيها داعش، مناسبة تضخم فيها دور حزب االتحاد الديمقراطي بتضخم 
قوته العسكرية، وبصفته الحليف الوحيد املعتمد لدى الواليات املتحدة على األرض، وهذا التطور دفع 
بالحزب إلى توسيع رقعة نفوذه، فاحتل تل أبيض وريف الرقة الشمالي، كذلك تمدد في ريف حلب الشمالي 
بما فيه مدينة عفرين، بل دفعه إلى محاولة تبني حالة سياسية كان يعول عليها بفرض أمر واقع على املستقبل 
السوري، حيث أعلن تشكيل مجلس سورية الديمقراطية ) مسد( كانون أول/ ديسمبر /2015 الذي يعد 

الذراع السياسية لقوات قسد، ثم رفع شعار الفدرالية ملستقبل سورية لفترة ثم تراجع عنها الحًقا. 

الدور األمني للوجود الرو�سي في سورية . 5

جاء التدخل العسكري الرو�سي في 30 أيلول/ سبتمبر 2015 بناًء على طلب إيراني مباشر، وكذلك بطلب 
من النظام الذي أوشك على االنهيار في ربيع ذلك العام، ويرجح أنه كان هناك غض طرف أميركي عن التدخل 
الرو�سي وليس بناًء على اتفاق وال حتى تفاهم، ذلك أن إدارة أوباما التي قررت منذ انطالقة الصراع في سورية 
بأنه )ال حسم عسكري للصراع في سورية(، يضاف إلى ذلك أنه ال يوجد قرار أميركي وال دولي بالسماح بسقوط 

النظام حتى اآلن.

لقد تدخلت روسيا عسكرًيا بقوة جوية ونارية تفوق حاجة الصراع، واستطاعت مع نهاية 2016 وسقوط 
حلب الشرقية، أن تحرز نجاحات عسكرية ال يستهان بها وغَيرت من معادالت الصراع، حيث أعادت النظام 
إلى ثلثي األرا�سي السورية التي كان أغلبها خارًجا من سيطرته، لكن ما يهم هنا هو الدور األمني الذي لعبته 
روسيا، أو أنها طمحت للعبه في امللف السوري، بما يمكنها من الحفاظ على نفوذها الذي تحصلت عليه 
بقوتها العسكرية، وبما يضمن استمرار هذا النفوذ في مستقبل سورية، فمنذ البداية رافق الوجود العسكري 
 ،

ً
النظامي لروسيا قوات غير نظامية، بمسمى شركات أمنية، كانت شركة فاغنر كبراها وأكثرها تدريًبا وخبرة

إذ حرست الشركات األمنية الروسية املقرات العسكرية الروسية، وحقول الغاز والنفط التي تحصلت على 
عقود استثمارها، وجمع املعلومات االستخبارية في مناطق التسويات التي أعقبت اتفاقات خفض التصعيد 
عام 2018، وقد سجل لها أيًضا املشاركة املحدودة في بعض العمليات القتالية في جبهات حلب وإدلب وريف 
حماه الشمالي ودير الزور، وإلى جانب هذه الفاعليات ذات الطابع العسكري واألمني كان هناك عمل رو�سي 
حثيث للهيمنة بقدر اإلمكان على املؤسستين العسكرية واألمنية، وفي سياق منافسة إيرانية ظهرت إلى العلن 

في أكثر من مناسبة.

في املستوى العسكري تجهد روسيا إلعادة هيكلة املؤسسة العسكرية وترميمها، بعد أن ضعفت إلى 
درجة الهلهلة بحكم االستنزاف البشري الذي تعرضت له، وذلك اعتماًدا على الفيلقين الخامس والسادس 
اللذين تدعمهما روسيا بالسالح والخبرات، وضمت إليهما كثيًرا من عناصر التسويات بغاية أن يكونا ركيزتين 
، أما على 

ً
أساسيتين في الهيكلية الجديدة، وضمانة للتأثير الرو�سي في توجهات املؤسسة العسكرية مستقبال

الصعيد األمني فال تخفى محاولتها اختراق هذه املؤسسة أو بعض كياناتها، فقد نشرت صحيفة القدس 
العربي بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 2019 على سبيل املثال وثيقة مصدقة من األسد بأوامر روسية بتأسيس 
الفرع 108 بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 2020 يتبع إدارة املخابرات العامة )إدارة أمن الدولة( مهمته حماية 
املنشآت والبعثات الدبلوماسية ومنع حدوث انقالب، وعلى الرغم من أنه من غير املعروف مدى النجاح 
الذي حققه الجهد الروسية على هذا الصعيد وبخاصة لدى مخابرات أمن الدولة واألمن السيا�سي، وضعف 
تأثيرها في قطاعي املخابرات الجوية والعسكرية، حيث يعتقد أن إيران أطول باًعا فيهما،، فإنه يبقى الحديث 
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عن اختراقات املؤسسة األمنية كالًما يصعب التيقن من صحته، ذلك أن طبيعة املؤسسة األمنية وطريقة 
ضبطها والتحكم فيها الذي ُيحصر لدى مركز القرار في القصر الجمهوري ال غير، وهذا ال يعني أن روسيا ال 
تبدي اهتماًما جاًدا في إعادة بناء املؤسسة األمنية أو التأثير فيها، فهي حاجة روسية لحماية قواتها في سورية 
ومواقع تلك القوات، وهي بحاجة إليها إلنجاح خطط التسويات واملصالحات، وعدم توتير الوضع األمني 
فيها، وفي محاولة لتفسير واقع الحال الرو�سي في عالقته مع املؤسسة األمنية، وخلل االستراتيجية الروسية 
على هذا الصعيد يذهب مهند الطالع الباحث في مركز عمران للدراسات االستراتيجية بقوله: »أنها تعول 
واملعني هنا روسيا على ترميم أو بناء أجهزة الدولة سواًء األمنية أو غيرها، وإعادة شرعيتها أمام املجتمع املحلي 
أو الدولي دون مراعاة املؤشرات التي تحكم املشهد السوري من الناحيتين السياسية واالقتصادية، لذلك 
تسعى للسيطرة على القرار األمني في العمليات العسكرية وامليدانية أو حتى في رؤيتها لإلصالح والتغيير، وبهذا 
املعنى فهي تسعى للسيطرة على القرار األمني، وليس على األجهزة األمنية بحد ذاتها«)5(، استنتاج يدعو إلى 
التساؤل عن وسيلة السيطرة هذه، أفال يحتاج القرار األمني إلى قيادات أمنية تتبناه أو تيسره؟ إذا كان القرار 

األمني برمته يقع خارج هذه املؤسسة، وهو يقبع هناك في القصر الجمهوري.

قوات التحالف الدولي ملحاربة داعش. 6

كل التحالف الدولي ملحاربة داعش في 2014 بعد أن استولت داعش على املوصل واألنبار حزيران/ 
ُ

ش
يونيو 2014 من 72 دولة تقوده الواليات املتحدة، ولهذا التحالف هناك وجود عسكري أميركي على األرض 
يقدر عدده بـ2000 عسكري أغلب وجودهم في منطقة شرق الفرات ملساندة قوات سوريا الديمقراطية، 
وبعضهم موجود في قاعدة التنف الواقعة على مثلث الحدود السورية األردنية العراقية، حيث حددت 
الواليات املتحدة حمايتها بدائرة نصف قطرها 50 كم، ومهمة هذه القاعدة اآلنية مراقبة الخط البري الذي 
تسعى إليه إيران كي يكون ممًرا يربط طهران بالبحر األبيض املتوسط، ويرجح أن لها مهمات استراتيجية 
تتعلق بالصراعات الدولية بحكم موقعها املهم، واحتمال أن تحل محل قاعدة انجر ليك التركية التي طاملا 
هدد األتراك بإنهاء االتفاق املتعلق بها مع الواليات املتحدة على ضعف هذا االحتمال، ويشارك القوات 
األميركية في القاعدة ما يقارب مئة جندي بريطاني، وأيًضا هناك ما يقارب 150 جندًيا فرنسًيا في مناطق 

شرق الفرات كما هناك معلومات غير مؤكدة عن بعض القوات األملانية. 

معضلة غياب االستقرار األمني وآليات تطويقه والتحكم فيه. 7

من طبيعة الصراعات الحادة واملديدة أن تخلف عند إنهائها، حالة من الفلتان األمني وعدم االنصياع 
للقرار الحكومي املركزي، وانتشار ظاهرة السالح وقوى األمر الواقع وأمراء الحرب اللذين ترعرعوا في ثنايا 
الصراع أو على هوامشه، إما خدمة لجهات خارجية وبخاصة تلك املتدخلة في الصراع مباشرة أو بالوكالة، 
ولها مصلحة في إبقاء الصراع مفتوًحا، ألن مصلحتها تقت�سي ذلك، بحكم أن أهدافها لم تتحقق بعد، أو أنها 
تريد التنغيص على األطراف األخرى املعنية بالصراع داخلية كانت أم خارجية، وإما خدمة ألمراء الحرب 
ومجموعاتهم املسلحة، نظًرا ألن وقف الصراع سينعكس سلًبا على مصالحهم التي حَصلوها من خالل 

)5(  مقال بعنوان )هل يستطيع الروس إزاحة األجهزة األمنية في سورية(، عنب بلدي، تاريخ النشر 2021/1/17 
https//:www.enabbaladi.net/archives449305/ 
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انخراطهم في الصراع، وليس من مصلحتهم قيام سلطة مركزية قادرة على فرض القانون، وضبط الحالة 
األمنية والسيطرة على املعابر وطرق التهريب ومحاصرة الجريمة املنظمة، وإما أيًضا من تلك القوى املسلحة 
أو السياسية التي خرجت على النظام وترى أن الحل السيا�سي، قد غبن أهدافها وتطلعاتها أو همشها ولم 
يشركها في الحل، وعليه فإن القوى الدولية واإلقليمية والسلطة املحلية، التي ستقود املرحلة االنتقالية 
وفًقا للقرارات األممية ذات الصلة، بغض النظر عن تسميها هيئة حكم انتقالية أو حكومة موسعة، ألن املهم 
هنا حجم الصالحيات التي سوف تخول إليها، وتوفر الدعم واإلرادة الدولية الحازمة في إنجاح الحل السيا�سي 
ومعالجة ذيول الصراع، بالقدر ذاته الذي يجب أن تتوافر عليه السلطة االنتقالية من الكفاءة والتصميم 
على تذليل الصعوبات، وقدرتها على إنجاح املرحلة بقدر معقول، وأن يكون هاجسها الوطني تعافي سورية 
من الحالة التي أوصلها إليها النظام وحلفاؤه، والسياسات الدولية التي أحاطت بالصراع، أو ربما أدارته 
بالشكل الذي م�سى فيه سواًء جاء مدروًسا، أم أنها تركته لتطوراته الذاتية مكتفية بالتحكم في حدود 

ضبطه وعدم خروجه عن السيطرة.

في صراع من مستوى تعقيد الصراع الدائر في سورية وعليها منذ عشر سنوات، بحكم عدد األطراف 
املتدخلة مباشرة بوساطة قوتها العسكرية في امليدان، أو تلك املتدخلة بشكل غير مباشر من خالل تقديم 
الدعم السيا�سي والتسليحي واملالي على ضفتي الصراع، فإن الخروج من حالة عدم االستقرار األمني، تنطوي 
على قدر من الصعوبة ليس بالسهل تجاوزه، ويحتاج إلى اإلرادة والصبر، وإدارة تسويات تخدم الهدف العام، 
واالستفادة من تجارب الصراعات األخرى في الدول التي شهدت صراعات حادة ومزمنة، وكيف استطاعت 
تجاوز ذيولها، مع األخذ بالحسبان الخصوصيات التي تحوط بكل صراع، والظروف التي أدت إليه وأحاطت 
وصلت 

ُ
به، ولعل توفر إرادة مجتمعية تملك إرادة مصممة على الخروج من الحالة التي وجدت نفسها فيها أو أ

 ال غنى عنه في مواجهة التحديات التي تفرضها قوى األمر الواقع، وتعاون دول الجوار اإلقليمي 
ً

إليها، يعد عامال
الذي يمكن أن يلعب دوًرا مفصلًيا في االتجاهين.

إن مجمل أبعاد مثل هذه املقدمات اإلطارية، يمكن لها أن تف�سي إلى تصور مجموعة من الخطوات 
والخطط وبرمجتها زمنًيا قبل اشتغال الحل السيا�سي املنتظر، ومتابعتها بشكل حثيث بعد الدخول العملي 
في أتون املهمة، وعليه فإن هناك مجموعة واسعة من الخطوات على السلطة االنتقالية وداعميها القيام بها 

على هذا الطريق ومنها.

الخطوات املواكبة للحل السيا�سيأ. 

لعل من أولى الخطوات وأهمها بعد حصول التوافق على الحل السيا�سي اآلتي:

أن ُيصدر مجلس األمن الدولي قراًرا أممًيا ذا فاعلية، كأن يصدر تحت البند السابع، يتضمن تسمية . 1
هيئة الحكم االنتقالية وتفاصيل صالحياتها ومهماتها وزمن واليتها.

ويترافق بتحديد مهمات القوة األممية وطبيعتها، بما فيها األعمال القتالية التي قد تضطر إليها في . 2
سياق مهمتها في دعم هيئة الحكم االنتقالية، ومن املنطقي أال تضم قوات من الدول املتدخلة، حتى 
إذا كان هناك في بنوده ما يسمح ببقاء بعض قوات الدول الراعية، ريثما تنتهي املرحلة االنتقالية، 
وهذا احتمال وارد ربما في ما يخص القوات الروسية، فيجب إلزامها املكوث في مواقع محددة ال 
تغادرها، وال يسمح لها وال يطلب منها تنفيذ مهمات رقابية أو قتالية، وكذلك الطلب إلى القوى 
العسكرية وامليليشيات األجنبية املوجودة على األرا�سي السورية، بأن تغادرها على وجه السرعة 
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وضمن مهلة زمنية قصيرة.

وثمة بندان من الضروري أن يتضمنها القرار األممي أولها: اإلعالن عن وقف إطالق نار شامل على كافة . 3
 باإلجراءات املمكن اتخاذها بحق املخالفين، 

ً
األرا�سي السورية، ويتضمن آلية ملراقبة تنفيذه وتفصيال

وثانيهما تعيين ممثل دائم لألمين العام لألمم املتحدة يعمل بالتعاون مع هيئة الحكم االنتقالية، 
ويكون صلة وصل بين الهيئة واألمم املتحدة ويرفع التقارير التقييمية، ويقدم اإلحاطات الالزمة أمام 
مجلس األمن والدول الراعية حول سير العمل، والعقبات التي تواجهها السلطة االنتقالية وطلب 

الدعم لها.

الدمج وإعادة الهيكلةب. 

إن طول مدة الصراع وطبيعة توجهات قرارات النظام واالستنزاف البشري واملادي، أحالت الجيش 
السوري إلى محض ميليشيا كبقية امليليشيات املنتشرة على األرا�سي السورية، عندما مارس بحكم األوامر 
التي سيرته املمارسات ذاتها التي مارستها تلك امليليشيات، وهذا الوضع الذي أخرج الجيش عن الدور الوطني 
املفترض القيام به، فهو يحتاج إلى إعادة هيكلة تطال بناءه على أسس وطنية واحترافيه يؤطرها الدستور 
وذلك مهم جًدا، كما تطال ترميمه بشرًيا وتسليحًيا وتدريًبا، إعادة الهيكلة هذه تعد مهمة حصرية من 
مهمات هيئة الحكم االنتقالية بوساطة لجنة عسكرية تتبعها لهذا الغرض، ثم إن تفكيك القوى الرديفة 
التي ألحقت به خالل الصراع، وتخلقت بروح ميليشياوية تعد ذات أهمية خاصة، كونها ال تصلح لبناء 
جيش وطني، وال تتمتع بوعي معقول بالقضية الوطنية، كذلك تتطلب إعادة الهيكلة هذه معالجة وضع 
الضباط املنشقين واملوجودين خارج الحدود أو في بعض الفصائل املعارضة، وأغلبهم حِيد عن العمل في 
صفوف الفصائل املقاتلة ألسباب غير منطقية، وربما غير مفهومة، تتعلق بمسألة الثقة في دوافع انشقاقهم 
خشية االختراق األمني، علًما أن هذه الحجة املتهافتة، كان يمكن معالجتها بطرائق كثيرة تخفف من تأثير 
 أساسًيا حدد ذلك املوقف الخاطئ، وحرم 

ً
مثل هذا االحتمال، لكن يبدو أن العامل األيديولوجي كان عامال

املعارضة من االستفادة من خدماتهم وخبراتهم، وعلى كٍل فإن أغلبهم -وعددهم باآلالف- قد بات في سن 
التقاعد أو أنه استقر في دول اللجوء البعيدة من الحدود وخط حياة جديدة له وألسرته، وبالعموم فإن من 
، أو التعاقد مع من يرغب من ذوي 

ً
ا عامال

ً
يرغب في العودة إلى سلك الجيش فيجب استيعابه بوصفه ضابط

األعمار التقاعدية، فيمكن التعاقد معهم بصفة مستشارين ومدربين واالستفادة من خبراتهم التخصصية 
حتى انتهاء عملية إعادة الهيكلة، ومن املهم التعويض وحفظ حقوقهم التقاعدية، وإلغاء كافة األحكام 

واإلجراءات التي صدرت بحقهم.

القضية األخرى التي تتطلبها إعادة الهيكلة معالجة وضع الفصائل املعارضة، ومن سيتعاون منها مع 
الحل السيا�سي يجب أن يستوعب العسكريين املنشقين، والعناصر األخرى التي ترغب في متابعة الحياة 
العسكرية، وذلك بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية تخلصهم من العقل والقابلية للممارسات الفصائلية، 
ومن املهم استبعاد كل من تتوفر حوله معلومات عن ارتكابه انتهاكات أيًضا أًيا كان موقعه، علًما أن أغلب 
أولئك العناصر هم باألساس مدنيون مهنيون تركوا أعمالهم والتحقوا بالفصائل املقاتلة، ومن املتوقع أن 
جلهم لن يختار الحياة العسكرية، ويفِضل أن يعود إلى حياته وأعماله السابقة، بخاصة إذا ُوفرت بيئة آمنة 

وفرص عمل مناسبة.

عملية إعادة الهيكلة هذه يجب أن تمتد إلى األجهزة األمنية سواًء من حيث تبعيتها وِحرفيتها ودورها الذي 
ينظمه الدستور، أم من حيث أهلية عناصرها، واستبعاد كل من مارس انتهاكات، وهذا ال يقتصر على من 
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أصدر األوامر أو أشرف على تنفيذها، بل أيًضا يطال من نفذها وبالغ فيها.

من املهم التنبيه إلى أن إعادة الهيكلة والدمج هي التوجه األسلم في معالجة وضَعي الجيش واألجهزة 
األمنية، ومواجهة تلك األصوات التي تطالب بحلهما وإعادة البناء من جديد، فعدا عن الزمن املديد الذي 
سوف تحتاج إليه عملية إعادة البناء، فهي محفوفة بمخاطر الفشل من جهة، ومن جهة أخرى وهو األخطر 
أن يتحول ذوو الخبرات منهم إلى خندق املعطلين للحل، وإشاعة التخريب وعدم االستقرار، ولنا في أخطاء 
األميركيين في أفغانستان والعراق، وقراراتهم بحل الجيش واألجهزة األمنية هناك عبرة يجب أن تبقى حاضرة 
في أذهاننا، ذلك أن عملية الهدم سهلة، لكن العبرة في القدرة على إعادة البناء وإشاعة االستقرار في بيئة 
زعزعها الصراع، ونقطة أخرى في هذا السياق تتعلق بضرورة أن يتمتع من يتم اختيارهم في لجنة إعادة 
الهيكلة للجيش أو لألجهزة األمنية بوعٍي عال وانفتاح وروح وطنية مشهود لهم فيها، وأال يكونوا مسكونين 
بهواجس الحقد واالنتقام أو العمل لخدمة أجندة حزبية أو جهوية أو مجتمعية محددة على حساب املصلحة 

الوطنية العليا ومستقبل األجيال السورية.

مهمة جمع السالح وحصرة بيد الدولة ج. 

من املؤكد أن عملية جمع السالح وحصره في يد الدولة ستكون واحدة من أعقد املهمات التي ستواجه 
السلطة االنتقالية، نظًرا إلى وفرة السالح وانتشاره على األرا�سي السورية بيد التشكيالت غير النظامية 
وامليليشيات والفصائل األجنبية أو املحلية وكذلك بيد األفراد واملجتمعات املحلية التي استحوذت عليه 
بحكم األمر الواقع أو ذلك السالح الذي وزعه النظام على مواليه من املدنيين في بداية الثورة وحتى في األشهر 
القليلة التي سبقتها، وقد تساعد في تلمس مجموعة من اآلليات، االطالع على تجارب الدول التي خاضت 
صراعات في مراحل سابقة، وما يمكن استنباطه من التجربة الخاصة للصراع في سورية في تلمس مجموعة 

من الخطوات في إنجاز هذه املهمة ومنها اآلتية: 

-1تقديم الحوافز املادية واملعنوية لذوي االستعداد واملبادرة إلى تسليم سالحهم، وتعد هذه مهمة ضرورية 
بغض النظر عن مردودها فهي في منزلة اإلعالن عن انطالق مرحلة جديدة وطي صفحة الصراع، وهذا يخص 
األفراد واملجتمعات املحلية غير املنظمة، مع األخذ بالحسبان أن مثل هذه الخطوة لم تعط النتائج املرجوة 
منها على ما أظهرته تجربة العراق على هذا الصعيد على سبيل املثال، ذلك أن من يبادر إلى االستجابة 
والتعاطي اإليجابي مع هذه املبادرة، سيكون قلة قبل رسوخ الحل السيا�سي، وتحقيق نتائج ملموسة في 
مهمات السلطة االنتقالية، وهذا يتعلق بتوافر عامل الثقة ودرجة الطمأنينة الفردية والجماعية، ويمكن 
توقع أن يبادر البعض إلى تسليم جزء يسير من مخزونه التسليحي، وإخفاء الباقي تحسًبا لتقلبات الظروف، 
أو طمًعا بمردود أفضل في املراحل الالحقة في حال تعثرت العملية السياسية، أما السالح الذي في حوزة 
الفصائل املسلحة املعارضة، فيمكن ضبطه وجدولته واالحتفاظ به في مستودعاتها تحت رقابة اللجان 

املختصة بإعادة الهيكلة ريثما تستكمل العملية، وتسليمه تالًيا للجهات العسكرية املختصة.

-2السيطرة على الحدود وقطع طرق تهريب السالح، ومالحقة العصابات التي تمارسه، وطلب مساعدة 
دول الجوار بهذا الشأن، وتحذير الدول التي تساهم في إدخال السالح والطلب من مجلس األمن الدولي 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لردعها، والسيطرة على عمليات تسريب السالح من مستودعات الجيش أو قطعاته 
العسكرية من ضمن عمليات الفساد، أو لتسليح فئات وجهات معينة من دون أخرى بغية ترجيح حظوظها 

السياسية في العملية الجارية.
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-3من أولى وأهم مهمات السلطة االنتقالية على هذا الصعيد سن القوانين والتشريعات الرادعة التي 
تخدم عملية ضبط السالح وجمعه، وإصدار األحكام في حق املخالفين بعد انتهاء املهلة الزمنية املحددة 
للتسليم الطوعي، واملتابعة الحثيثة لتنفيذها، ويمكن ملثل هذه القوانين والتشريعات أن تكون جزًءا من 

القوانين املتوافقة مع الدستور القادم، بعد أن تنتهي صالحية العمل بها بانتهاء املرحلة االنتقالية.

عودة الالجئين وارتباطها باالستقرار األمنيد. 

من املهم العمل الجاد والسريع من جانب السلطة االنتقالية على توفير بيئة آمنة وصالحة، لعودة طوعية 
ألغلب املهجرين أو النازحين داخلًيا إلى مناطق سكنهم السابقة، بل التشجيع على هذه العودة، نظًرا إلى 
أهمية هذه العودة في كسر حدة االستقطابات املجتمعية، وتهدئة حالة التوتر املجتمعي والسيا�سي التي 
خلفها الصراع، فهناك ربط لصيق ومتبادل بين عودة الالجئين أو أغلبهم، وشيوع حالة االستقرار األمني، 
فبمقدار ما تتوافر بيئة آمنة مستقرة؛ تتزايد أعداد الالجئين العائدين، وباملقابل فإن عودة قسم كبير من 
الالجئين يساهم في تثبيت حالة االستقرار األمني ومحاصرة القوى املسلحة الخارجة على النظام، وهذه 

العملية تضيف توفير العنصر البشري الكمي والنوعي الالزم إلعادة اإلعمار الشاملة.

العدالة االنتقالية ودورها في املرحلة االنتقالية وبعدهاه. 

 مهما في إعادة االستقرار إلى الحالة 
ً

يلعب اإلقرار بأهمية العدالة االنتقالية والسير على طريقها عامال
السورية بمستوياتها كافة بما فيها االستقرار األمني، فهي تلعب دوًرا في تهدئة النفوس وردم التصدعات 
 إلنصاف الضحايا 

ً
املجتمعية، والتخفيف من حدة االستقطابات املجتمعية والسياسية، وتشكل مدخال

مادًيا ومعنوًيا، ولعل األهم في هذا السياق الرسالة التي تحملها العدالة االنتقالية وتثبيت مبدأ عدم اإلفالت 
 وفي املستويين 

ً
من العقاب لكل من مارس االنتهاكات املثبتة، ألن في ذلك قيمة عليا، حاضًرا ومستقبال

الداخلي والخارجي، ضماًنا لعدم حدوث االنتهاكات في أزمان أخرى وأماكن أخرى، أو التقليل من احتمال 
حدوثها وحصر رقعتها، وإذا كان من الصعب على سلطة املرحلة االنتقالية إنجازها أو إنجاز القسم األكبر 
منها، إما بحكم العامل الزمني أو بحكم ترتيب األولويات في هذه املرحلة، ومدى أهمية كٍل منها ومردوده على 
 على قدر عاٍل من األهمية والبدء بتشكيل لجانها املحلية 

ً
مجمل العملية السياسية، فاإلعالن عنها يعد عامال

وجمع املعلومات واألدلة وتحديد طبيعتها القانونية، وهل ستكون محلية محضة ومدى إمكانية القضاء 
الوطني القيام بأعبائها القانونية، أم أنها قد تكون مشتركة مع الجهات القضائية الدولية ذات االختصاص، 
وذلك بعد أن تطلب السلطة االنتقالية على وجه السرعة انضمام سورية إلى اتفاقية روما التي أطلقت 
املحكمة الجنائية الدولية، أم وضع العملية برمتها في عهدة املحكمة الدولية، أقله في ما يخص القادة وكبار 
مرتكبي االنتهاكات، وفي هذه الحال يقتصر دور الجهات القضائية واألمنية على تقديم الخدمات اللوجستية 

واملعلومات وتنفيذ األحكام الصادرة.
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 ثانًيا: االستقرار السيا�سي وسبل تحقيقه

كثيرة هي التعريفات التي تعرضت فيها العلوم االجتماعية ملفهوم االستقرار السيا�سي، لكنها تقاطعت 
عند إبراز أهميته ودوره في نمو املجتمعات واستقرار نظمها السياسية، ويمكن تكثيف تعريفه »بأنه قدرة 
النظام السيا�سي على التعامل بنجاح مع األزمات التي تواجهه، وقدرته على تحمل الصراعات التي تحدث 
في املجتمع، وحرصه على أن تبقى في إطارها السلمي وعدم انزالقها نحو العنف الذي يؤسس ألكبر أشكال 
عدم االستقرار السيا�سي«)6(، وهو يتوقف على مدى الشرعية السياسية التي تحظى بها تلك األنظمة، من 
حيث هي العامل الحاسم واألهم في استقرار تلك النظم، فضعف الشرعية وعدم الرضا االجتماعي، هما 
املقدمة الطبيعية للتوتر الداخلي وتصاعد العنف والصراعات الداخلية، وعلى الضد من ذلك وزيادة في 
التوضيح، يمكن إيراد التعريف الذي قدمه الباحث حمدي عبد الرحمن حسين في تفسيره لعدم االستقرار 
السيا�سي بالقول: »هو عدم قدرة النظام على التعامل مع األزمات التي تواجهه بنجاح، وعدم القدرة على 
إدارة الصراعات القائمة داخل املجتمع بشكل يستطيع من خالله أن يحافظ عليها محصورة في داخله 
بما يمكنه من السيطرة والتحكم فيها«)7(، وهذا التعريف يذهب إلى أن تأكل الشرعية السياسية التي كان 
يحوزها النظام، وذلك بسبب من عجزه عن حل التناقضات املتصاعدة داخل املجتمع، ما يجعل من العمل 

.
ً

على تغييره أمًرا وجيًها ومقبوال

تبين التجربة البشرية املعاصرة أن حالة االستقرار السيا�سي، هي مسألة نسبية ومتبدلة من مرحلة إلى 
أخرى يمر فيها املجتمع، يدلل عليها مدى ديمومة السلم األهلي وتوفير العدالة االجتماعية بقدر معقول، 
ومدى تحقق املشاركة السياسية وضمان الحريات العامة وفصل السلطات وسيادة القانون وضمان تداول 
السلطة سلمًيا وفًقا ملا يحدده الدستور، ومما ال شك فيه أن االستقرار السيا�سي هو أكثر ثباًتا في الدول 
املتقدمة عنه في الدول األقل تقدًما، أو تلك التي تتحكم فيها أنظمة استبدادية، حتى لو وجد من يزين 
لتلك األنظمة استبدادها بقدرتها على ضبط الصراعات االجتماعية بالقوة، أو بقدرتها على الحفاظ على 
 على نسبية املفهوم فهناك من 

ً
السيادة في وجه التدخالت الخارجية، هذا من جهة ومن جهة أخرى وتدليال

يرى »أن عدم االستقرار ال يعني فقط اختالل األمن في النظام العام وعدم رسوخ الحكم وتقاليد السلطة، 
بل يعني عدم اطمئنان الفرد في املجتمع على صيانة حقوقه وممارسة حرياته املشروعة في الرأي والفكر في 
ظل القوانين، وفي اكتساب املعرفة واحتراف الحرفة التي يميل إليها«)8(، وذلك بافتراض أن عدم االستقرار 
ا أو ضبابية تجعل التعيين اإليجابي ملتبًسا، وبما أننا 

ً
هو تعيين سلبي لالستقرار عندما يعتري الحالة تشويش

 مزمًنا من عدم االستقرار السيا�سي ألسباب عدة، فإن البحث في جذر هذه الحالة 
ً

من الدول التي تعاني شكال
وما ترتب عليها من تعطيل ملسيرة التنمية الشاملة وتغول االستبداد، األمر الذي مهد)9( لالنفجار الكبير الذي 

)6(  رند غنوم، دور التنمية في ترسيخ االستقرار السيا�سي، مجلة العلوم السياسية، 2004/7/5.

)7(  عدم االستقرار السيا�سي: املفهوم واملؤشرات، املعهد املصري للدراسات،
https//:shortest.link/RLd

)8(  ناصر صالح، االستقرار السيا�سي )املفهوم واملؤشرات(، منشورات املعهد املصري للدراسات، 2009/9/6.

)9( 6 عبد هللا أحمد صالح الحسني، التحول الديموقراطي واالستقرار السيا�سي في اليمن 1990-2003 ، رسالة ماجستير، منشورات معهد 

https://shortest.link/RLd
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أحدثته الثورة السورية التي انطلقت في آذار/ مارس 2011 التي كشفت عن خراب اجتماعي مدمر، زاده 
النظام االستبدادي الذي حكم سورية منذ 1963 عمًقا وخطًرا، وأدى من حيث النتيجة إلى حقيقة أن هذا 
النظام قد دمر سورية مادًيا واجتماعًيا، وجعلها نهًبا للدول املتدخلة في الصراع الذي أشعله خياره األمني 
والحسم العسكري الذي لم يستطع تحقيقه، على الرغم من كل اإلمداد البشري والتسليحي واملادي الذي 
 من إيران وروسيا بشكل أسا�سي، صراع أدخل سورية واملجتمع السوري في حالة من عدم 

ً
أغدقتاه عليه كال

االستقرار من مختلف جوانبه، لكن ما هو أشدها خطًرا يتحدد بعدم االستقرار األمني والسيا�سي، وفي هذه 
الدراسة سيتم تتبع حالة عدم االستقرار السيا�سي وسبل الخروج من هذه الحالة، فمن البداهة القول: 
إنه إذا لم تتحقق حالة معقولة وقابلة للتوسع والديمومة من االستقرار السيا�سي، فال يمكن التأكد من أن 

سورية الدولة، ليست ذاهبة بسرعة نحو حالة من الفشل وعدم االستقرار إلى مدى زمني مفتوح.

حالة عدم االستقرار السيا�سي في سورية ما بين عامي 2011-1947. 1

 منذ استقاللها وخروج االنتداب الفرن�سي لم تشهد سورية استقراًرا سياسًيا، واختلفت مسبباته من 
مرحلة إلى أخرى، ففي املرحلة التي سبقت استيالء البعث على السلطة بانقالب عسكري في 8 آذار/ مارس 
1963، كان هناك عائقان أمام االستقرار السيا�سي، أولهما التجاذب السيا�سي اإلقليمي والدولي للكيان 
السوري، ففي املستوى اإلقليمي كان هناك التنافس على كسب سورية، بين الحليفين السعودي املصري 
والحلف الهاشمي الذي يضم األردن والعراق، وهذا التنافس له استقطاباته الداخلية في مستوى القوى 
 إلى الحلف الهاشمي، 

ً
السياسية الفاعلة، فبينما كان حزب الشعب وتتركز قوته األساسية في مدينة حلب مياال

كانت الكتلة الوطنية التي تتركز قوتها في دمشق ميالة إلى التحالف املصري السعودي، أما في املستوى الدولي 
فقد كانت هناك سياسة األحالف في ذروتها من حلف بغداد ومشروع الهالل الخصيب اللذين كان هدفهما 
تشكيل سد في وجه االتحاد السوفييتي ومن ضمن قوس الحصار الغربي الذي يطوق السوفييت، وقد كان 
الحزب القومي االجتماعي السوري مشجًعا ملشروع الهالل الخصيب وبشكل أخف أضمر حزب الشعب 
امليل ذاته، وثانيهما سلسلة االنقالبات العسكرية التي افتتحها انقالب حسني الزعيم في 1949 وتتالت بعده 
 واضًحا وسعًيا 

ً
االنقالبات قاطعة التجربة الديمقراطية البرملانية الواعدة، وقد أظهرت تلك االنقالبات ميال

من العسكر إلى السيطرة على الحكم والتحكم في العملية السياسية، ولم يعدم هذا امليل لدى النخب 
العسكرية الدعم الخارجي ب حسبما تقتضيه مصالح تلك الدول في املنطقة التي تتعلق بالنفط وحماية 
الكيان اإلسرائيلي املحتل، وقد شجع العسكر على االندفاع بهذا الهدف والركوب على القضية الفلسطينية 
التي ولدتها نكبة 1948 وقيام الكيان اإلسرائيلي، وبروزها كقضية يتقاطع عندها الوجدان الشعبي العربي 
الذي صدمته النكبة، وقد زادت فترة الوحدة املصرية السورية ما بين عامي )1958و1961( من حدة عدم 
االستقرار السيا�سي بإلغائها األحزاب السياسية، وتثبيت قواعد الحكم العسكري وهيمنة البعد األمني على 
املشهد العام، وذلك من ضمن عملية سحب ميكانيكي مقصودة للتجربة املصرية، فقد الحقت ناشطي 
األحزاب التي كانت معترضة على الوحدة، أو تلك التي رفضت قرار حل األحزاب، لكن ليس من الصواب أن 
تعزى حالة عدم االستقرار السيا�سي إلى البعد السيا�سي فقط، بل هناك أيًضا التركيبة االجتماعية التي كانت 
تحكمها عالقات ما قبل وطنية، تجعل من عملية االندماج املجتمعي عملية معقدة وتحتاج إلى زمن، لم 
تجهد النخب الحاكمة نفسها في التعاطي البناء معها، بل ترجح التجربة أن أنظمة البعث املتعاقبة على وجه 

الخصوص، لم تكن راغبة فيها وعملت على تعميقها تماشًيا مع رؤيتها اإليديولوجية أو الشخصية.

البحوث والدراسات العربية، 2006



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

24

مع انقالب البعث آذار/ مارس 1963 تفاقمت حالة عدم االستقرار السيا�سي، حيث فرض العسكر الجدد 
حالة تعطيل كامل للنشاط السيا�سي، من خالل قانون الطوارئ واألحكام العرفية واملحاكم االستثنائية 
والسجون واملالحقات للناشطين السياسيين، وحصر العمل السيا�سي بحزب البعث الحاكم الذي تحول 
بدوره بعد صراعات وتصفيات داخله إلى محض واجهة لحكم العسكر، بعدما حسم الصراع داخل الحزب 
بشكل نهائي ملصلحة الجناح العسكري على حساب جناحه املدني، وذلك بعد انقالبين عسكريين تاليين 
النقالب آذار/ مارس1963، وقد بدا نظام األسد مطمئًنا لقدرته على اإلمساك بمفاصل الدولة واملجتمع، 
وإضعاف كل القوى املناوئة له، أو االلتفاف على من قبل منها من خالل )الجبهة الوطنية التقدمية( التي 
وسع من خاللها شرعيته السياسية ظاهرًيا أمام الخارج على أقل تقدير، وعزز ووسع من حجم األجهزة 
ا 

ً
األمنية وأجهزة الضبط األخرى ودورها، وتفرغ للخارج من خالل قبوله بدور وظيفي في جواره اإلقليمي، تارك

الداخل لتغول األجهزة األمنية، وتعميم الفساد املمنهج وبطء عملية التنمية على مدى أربعة عقود، متقلًبا 
في خياراته االقتصادية املعلنة وشعاراته السياسية، بحسب ما اقتضه كل مرحلة وصلت إليها األمور إلى 
حالة تأزم أو انسداد آفاق، لكن على الرغم من قدرة النظام على ضبط الواقع بقوة العسكر واألمن، وتمريره 
 سابقة في األنظمة الجمهورية في املنطقة، إال أنه لم يكن مستقًرا باملعنى السيا�سي 

ً
قضية التوريث مسجال

في أي مرحلة من حكمه، ولم يحظ برضا أو شرعية مجتمعية، بل كان يتنقل من أزمة إلى أخرى أمنية كانت 
أو اقتصادية أو غيرها، بحيث بينت التجربة الحًقا بأن هناك حالة كانت تتراكم فيها املظالم عبرت عن نفسها 
بانفجار عام 2011 بقوة وشمول وطريقة فاقت التوقعات، وذلك بحكم الصورة التي رسخها النظام عن 

نفسه، واستعداده غير املحدود الستخدام العنف تجاه الداخل عند أي حركة تهدد استمراره. 

الثورة السورية واالنكشاف السيا�سي واألمني لنظام البعث. 2

في مقابلة لرأس النظام مع صحيفة وول ستريت جورنال بتاريخ 3 كانون أول/ ديسمبر 2010، وفي رده 
على سؤالها له في ما إذا كان يخ�سى أن تمتد ثورات الربيع العربي إلى سورية التي كانت قد اجتاحت تونس 
ومصر وأطاحت حتى حينها بزين العابدين بن علي، أجاب بالقول: »إن التسلسل الهرمي الحاكم في سورية 
ا وثيًقا بمعتقدات الشعب، وأنه ال يوجد سخط جماهيري ضد الدولة التي يسيطر عليها حزب 

ً
يرتبط ارتباط

البعث على مدى العقود الخمسة املاضية«)10(، ومن دون أن يفسر ماهي طبيعة تلك املعتقدات التي تربط 
سلطته بالشعب، أهي أيديولوجية أم دينية أم سياسية، فإنه حاول التعبير عن ثقة عالية بقدرته على ضبط 
الوضع، لكن واقعًيا كما بينت التجربة الحًقا، أنه كان يستعد كامل االستعداد ملثل ذلك االحتمال الذي 
تطرقت إليه الصحيفة، والذي انفجر بعد ثالثة أشهر ونيف، حيث كانت واقعة قتل املتظاهرين في درعا، هي 
الحدث الذي فجر الوضع املأزوم في سورية، وقد توسعت التظاهرات إلى درجة عمت معها املدن السورية 
محطمة حاجز الخوف، الذي كان يلجم الوضع على مدى عقود بقوة األمن وحالة االستثناء، ثورة حطمت 
الصورة املتوارثة عن قوة النظام وقوى الضبط التي يديرها، ويتصدرها الجيش واألمن ومنظمات الحزب 
واملجموعات التي استنفرها من مواليه، وكشفت بالقدر ذاته عجز القوى السياسية التقليدية عن توحدها 
 منها لحساباته الخاصة، وكذلك بسبب ما تركته مسيرة االستبداد املديد من أمراض في 

ً
خلف الثورة كال

تركيبتها وآليات عملها وترددها. 

 عن موقع الجزيرة نت بعنوان: »إرهاصات 
ً

الرئيس السوري مع صحيفة وول ستريت جورنال األميركية، نقال )10(  مقابلة صحفية مع 
االحتجاجات في سورية« بتاريخ 2011/3/16،

https//:shortest.link/RKw 
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لم يركن النظام لقوته فقط في السيطرة على الشارع املنتفض ومحاصرته، بل حاول في جانب من 
تحركاته كسب الوقت من أجل مزيد من االستعداد والترتيب مع حلفائه اإليرانيين ملواجهة الثورة، التي 
انطلقت بأوسع مما توقعه، لكنه أيًضا حاول استمالة القوى السياسية عله يستخدمها في ضبط الشارع 
املنتفض، وملا تيقن من عجزها ورفض بعضها القيام بهذا الدور، أو ضعف التجاوب مع توجه النظام عند 
بعضها اآلخر، راح يلعب على تناقضاتها بالتخويف أو بالوعود، وقد أحرز بال شك بعض النجاحات على هذا 
الصعيد، فعلى الجانب الكردي أصدر قراره بتجنيس 300.000 من مكتومي القيد من األكراد منذ إحصاء 
1962، وبذلك أسقط بيد األحزاب الكردية التي كانت تشكل جزًءا أساسًيا من الحراك السيا�سي الذي 
شهدته سورية بعد عام 2000، وباألخص بعد أحداث القامشلي عام 2004، وابتدعت لنفسها مخرًجا بأن 
ا خارج النظام واملعارضة، وزيادة 

ً
ا ثالث

ً
شكلت املجلس الوطني الكردي الذي راح يقدم نفسه على أنه يمثل خط

باالحتياطات أوكل إلى حزب االتحاد الديمقراطي الكردي مهمة ضبط من لم ينضبط منها في الساحة الكردية 
في الشمال الشرقي من سورية، كلمة ليتجاوز سياسة تمييزية مورست على األكراد السوريين على مدى ستة 
عقود، تراكمت خاللها عذابات ومظلوميات لم يكن هناك ما يبررها، أما في مستوى املعارضة السورية، فقد 
شجع على انقسامها وتشتيت مواقفها من الثورة بزعم الحوار واالنفتاح، أصدر قانوًنا لألحزاب، رخص من 
خالله أربعين حزًبا لم تظهر لها أي فاعلية حتى اآلن، وهو ما طرح منذ البداية كثيًرا من األسئلة حول طريقة 
تشكيلها، واألشخاص الذين تصدروا مشهد االنفتاح السيا�سي الجديد، كما ألغى قانون الطوارئ وأصدر 
أَيًضا دستوًرا جديًدا واستفتى عليه عام 2012، لكن كل هذه املحاوالت لم تجد نفًعا في وأد الثورة التي كان 

يواجهها بخياره األمني العنيف إلى جانب تحركاته اإلجرائية هذه.

في جوانب أخرى النكشاف النظام الذي عمل طوال العقود التي تحكم فيها بضبط الوضع السوري 
اعتماًدا على قناعته التي استشفت من التجربة، وهي العمل على طبع البشر بما يريده من قناعات وتوجهات 
ونمط سلوك وتعامل مع سلطته التي أراد أن تكون أبدية بقوة األمن والقوانين االستثنائية‘، ثم تثبيت هذه 
القناعات والسهر على ترسيخها، تبين أن هذه الطبائع املستحدثة بقيت سطحية تغلفها االنتهازية واملنافع 
اآلنية والفساد، وحاملا أن ظهرت بوادر إمكانية للتغيير هبت الناس للتمرد على األبدية التي أرادها النظام، ولو 
ترك الصراع إلى حوامله الداخلية أي بين النظام والشعب الذي خرج عليه، التخذت األمور مسارات ومآالت 

أخرى، فالفساد واإلفساد وقوة القهر ال تبني دول، وال تعطي شرعية حقيقية لنظام مهما امتلك من قوة. 

معوقات إعادة االستقرار السيا�سي. 3

ليس من نافل القول إن الحديث عن إعادة االستقرار السيا�سي بعد إيقاف هذا الصراع املدمر وتداعياته 
ا نظرًيا قبل انطالقة عجلة الحل السيا�سي، لكنه ضرورٌي لزوًما، بغاية املساهمة في 

ً
املأسوية، سيبقى حديث

بناء تصور واقعي عن املفهوم ومعوقات الوصول إليه وآليات تذليل تلك املعوقات، منظوًرا إليها من درجة 
التعقيد التي اكتنفت الصراع في سورية، إما بكثافة التدخل اإلقليمي والدولي وتضارب أجندات الدول 
املتدخلة، أو بحكم تعقيدات الواقع املحلي وأخطرها حدة االنقسام االجتماعي واالستقطاب السيا�سي الذي 
دفعت إليه أسباب عدة تأتي في مقدمتها طبيعة النظام االستبدادي وممارساته على مدى عقود، وأيًضا من 
طبيعة الثورة من حيث كونها ثورة عفوية غير نمطية، لم تطلقها قوة سياسية أو تحالف قوى، كيما يمكن 
التحكم بمسيرتها واستراتيجياتها والوصول بها إلى أهدافها بأقل التكاليف البشرية واملادية، ولعل من أهم 
تلك املعوقات يأتي إخراج القوات األجنبية املوجودة على األرا�سي السورية وهي تابعة ألربعة دول منها من 
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أتت بطلب من النظام كإيران وميليشياتها أو روسيا والشركات األمنية التي تتبعها، أو أنها دخلت بدعوى 
محاربة داعش، واملعني هنا الواليات املتحدة املوجودة في شمال شرق سورية باسم التحالف الدولي ملحاربة 
داعش، أو قطعات ليست بالقليلة من الجيش التركي في شمال سورية وعلى الحدود السورية التركية داخل 
األرا�سي السورية بدعوى حماية أمنها القومي، الذي »تهدده« محاولة حزب االتحاد الديمقراطي الكردي 
PYD ذراع حزب pkk التركي خلق واقًعا سياسًيا كردًيا بشكل ما في شمال شرق سورية، وكذلك إخراج 
امليليشيات غير السورية التي دخلت على خط الصراع وأغلبها تتبع الحرس الثوري اإليراني، وهذه الجيوش 
وامليليشيات تتوقف آلية إنهاء وجودها على األرا�سي السورية على طبيعة الحل السيا�سي وعلى أهمية ودور 
الدول التي سوف ترعاه، وقوة الدول املتدخلة التي قد تعارضه لتعارضه مع أجنداتها، أو لعدم رضاها عن 
حصتها من املصالح والنفوذ التي دفعت لتدخلها منذ البداية، يضاف إلى ذلك معوقات متعددة النوع والتأثير 
على الصعد األمنية واالجتماعية واالقتصادية سيتم معالجة كل منها في موقعه، لكن على الصعيد السيا�سي 

الداخلي هناك عدد من املعوقات لعل في مقدمتها اآلتي:

عسكرة الحياة السياسية السوريةأ. 

يتضمن هذا التعيين جانبين أولهما خلقته االنقالبات العسكرية وآخرها انقالب 1963 الذي أتاح للنخب 
العسكرية أن تتبوأ وتتحكم في السلطة السياسية وكافة جوانب الحياة وإن كان تحت يافطة حزب البعث 
الذي تحول إلى محض واجهة لحكم العسكر الذين طبعوا الحياة السورية بطابعهم العسكري واألمني، وفي 
الوقت ذاته خلق دافًعا لدى القوى السياسية املنافسة، بأن تسعى ألن تكون لها أذرع عسكرية، أو أن تتغلغل 
داخل صفوف الجيش، بافتراض أن التحكم فيه هو أقصر الطرق للوصول إلى السلطة والحفاظ عليها، 
وهذا كان حال البعث والناصريين واإلخوان املسلمين والحزب القومي االجتماعي السوري، لكن هذا الجانب 
ال يدخل ضمن هذه الدراسة فهو بات أو أوشك أن يكون من ما�سي سورية األسود، حيث وضعت الثورة 
السورية ذلك املا�سي على جدول التغيير وإن طال زمنه، لكن هناك خطر آخر أفرزه الصراع، وهو عسكرة 
الحياة السورية التي دفع إليها النظام بشكل أسا�سي عبر الدفع املقصود إلى عسكرة الثورة، أو فتح الباب 
أمام عسكرة جمهور املوالين وتسليحهم وتدريبهم ودفع رواتبهم من ميزانية الدولة، أو تلك التي سمح لبعض 
مواليه بإنشائها على نفقتهم وبإدارتهم، وذلك لتغطية النقص في العامل البشري والضعف الذي ضرب صلب 
الجيش السوري بالدرجة األولى، وتالًيا وإن بدرجة أخف القوى األمنية، وأيًضا رغبة منه في تسريع عملية 
ا، وسوف يكون عبًئا 

ً
الحسم العسكري للصراع والقضاء على الثورة، ذلك التوجه الذي لم يصب منه حظ

على املستقبل السوري.

لقد نبهت التجربة العراقية بخاصة في مرحلة حكم نوري املالكي الثانية، وبعد أن دفع اجتياح داعش 
الشعبي  الحشد  وتشكيل   ،2014 يونيو  في شهر حزيران/  عليها  والسيطرة  العراق  واسعة غرب  ملناطق 
ملواجهتها، فقد سعت تلك التشكيالت امليليشياوية سواًء الوالئية منها التابعة للحرس الثوري اإليراني، أم 
تلك التي تتبع مرجعية النجف، حيث شكلت تلك امليليشيات، أم دفعت لتشكيل كيانات سياسية مولتها من 
فائض األموال التي حصلتها من خزينة الدولة، أو من فديات الخطف والحواجز والنهب والتهريب، وخاضت 
االنتخابات وأحرزت مقاعد داخل البرملان العراقي، بحيث باتت األجنحة العسكرية تحمي وتمول األحزاب 
وممثليها في البرملان، وباملقابل فإن أولئك النواب مهمتهم توفير الغطاء السيا�سي لتلك األجنحة العسكرية، 
واستصدار القوانين التي تحميها من املالحقة أو املحاسبة، بل استمرار تمويلها من خزينة الدولة، بحيث 
 لدوام الهيمنة اإليرانية، وإعاقة سعي الدولة 

ً
باتت هذه الحالة من عسكرة الحياة السياسية العراقية أداة
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العراقية الستعادة سيادتها ودورها في التحكم والضبط واإلدارة، وعلى سبيل الداللة لتضافر األجنحة 
العسكرية والسياسية لتلك امليليشيات، عجز الدولة العراقية وكل أجهزتها األمنية والشرطية والعسكرية 
عن حماية املتظاهرين املدنيين، أو اعتقال ومحاسبة من قتل 800 من أولئك املتظاهرين حتى اآلن وهم 
معروفون، وكذلك العجز عن منع تلك امليليشيات من إطالق الصواريخ واملسيرات، التي تستهدف املنطقة 
الخضراء وبعض القواعد التي توجد فيها القوات األميركية، وفي ما يخص الوضع السوري وهدف إعادة 
االستقرار بعد إنهاء الصراع واشتغال الحل السيا�سي، فهناك توقع مبرر وخشية أن تواجه السلطة السورية 
الجديدة ذات الحالة، أو ربما مع بعض االختالف ومحاولة امليليشيات القائمة حماية وجودها من خالل 
الواجهات السياسية املوجودة، أو التي يمكن استيالدها مستفيدة من ضعف مؤسسات الدولة وأدوات 
الضبط والتحكم الحكومي في املرحلة االنتقالية، وسوف تحاول هذه امليليشيات عرقلة معافاة الدولة 
وعودتها إلى احتكار أدوات القوة فامليليشيات تتعزز قوتها ونفوذها بمقدار ما تكون الدولة ضعيفة، وقد ذكر 
في فقرة سابقة أن هناك أحزاًبا شكلت أذرع عسكرية بحجة املشاركة في الجهد العسكري للنظام في مواجهته 
للثورة، كذلك يضاف إلى هذه امليليشيات التي تتبع أحزاب قائمة أغلبها ممثل في )الجبهة الوطنية التقدمية(، 
وهناك عدد من امليليشيات التي قد تسعى إلى تشكيل واجهات سياسية تمثلها وتحميها من خالل فرض 
وجودها في العملية السياسية القادمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهناك عشرات الفصائل املسلحة التي 
تتبع املعارضة التي انتظمت مؤخًرا ضمن الجيش الوطني الذي تدعمه تركيا، فقد يواجه املستقبل السوري 
أن بعًضا منها من الصعب تقدير حجمه مسبًقا، قد ال يوافق على الحل السيا�سي فيسعى إلى عرقلته، أو أن 
يوافق عليها ويحاول عرقلتها من داخلها بحيث يحمي وجوده العسكري حتى وإن انتظم ضمن املؤسسات 
العسكرية واألمنية بعد إعادة تشكيلها وهيكلتها، فالتشكيالت العسكرية التي أفرزها الصراع سوف تحاول 
االستيالء على الدولة من خالل الوجود في مؤسساتها، أو عرقلة انتظامها وإشاعة عدم االستقرار ولعل 
العملية االنتخابية ستكون املدخل الذي يتيح ملثل هذه التشكيالت الوجود داخل مؤسسات الدولة، ما 
يطرح ضرورة أن تعالج مشكلة هذه التشكيالت وإنهاء أجنحتها العسكرية وسحب سالحها قبل الدخول في 

العملية االنتخابية في دولة ديمقراطية منتظرة.

غياب إطار قانوني حديث ومتوافق عليهب. 

على الرغم من كثرة الحديث حول وضع دستور جديد التي ابتدأت بالعرض الرو�سي ملسودة دستور 
رفضها النظام ورفضتها املعارضة أيًضا ليس لخروج العرض الرو�سي عن األصول الدبلوماسية التي ما تزال 
 

ً
متأثرة على ما يبدو بالنهج السوفييتي، وهذا شكل إهانة واضحة لكل األطراف السورية املتصارعة، وشكال

من أشكال املمارسات االستعمارية العنجهية، بل أيًضا لتجاهله مجمل الخصوصية السورية القائمة على 
التنوع اإلثني والقومي والديني والثقافي بين بيئة محلية وأخرى داخل الكيان السوري، وبعد أن فشلت 
محاوالت تسويق عرضه انتقل في مؤتمر سوت�سي إلى عرض بديل، هو تشكيل لجنة دستورية من املندوبين 
السوريين متساوي التمثيل من النظام واملعارضة وممثلي املجتمع املدني وجعلها واحدة من سالل ديمستورا 
األربعة التي بناها في سياق رؤيته ملرحلة الحل السيا�سي وفًقا للقرار األممي رقم 2254 لعام 2015، وهذه 
اللجنة التي غيبت بحضورها السالل الثالث األخرى عن عمد من قبل املندوب األممي، قد عجزت حتى اآلن 
وبعد خمس جلسات عن التوافق على برنامج إلدارة النقاش حول الدستور، ألن النظام ببساطة ما زال 
مصًرا على إفشالها، وإفشال أي جهد دبلوما�سي للبدء بالحل السيا�سي الذي أقرته القرارات األممية ذات 

الشأن.
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تقر األعراف الدولية بأن من حق كل شعب أن يتوافق ويصيغ دستوره الخاص بعيًدا lن اإلمالءات 
واالقتصادية  واملجتمعية  السياسية  الفاعليات  بين  التوافق  الخطوة  هذه  يسبق  ما  وعادة  الخارجية، 
والثقافية في املجتمع على عقد مؤتمر وطني، يشكل قاعدة لعقد اجتماعي ينظم العالقة بين املكونات 
املجتمعية ويثبت حقوقها، ويعبر عنه بوثيقة صادرة عنه، تدعى مبادئ عامة أو مبادئ ما فوق دستورية 
ناظمة للدستور القادم، وما يتفرع عنه من نظام قانوني متكامل، تخطه لجنة دستورية منتخبة من الشعب 
لهذا الغرض من ذوي الخبرة واالختصاص، تمثل كافة الفاعليات التي حضرت املؤتمر، أو أن يناط بلجنة 
معينة عادة من جانب البرملان شرط تقيدها باملبادئ ما فوق الدستورية املثبتة، وهذا يحتاج إلى إجراء 
 من جانب النظام وداعميه، نظًرا إلى مراهنتهم على فرض 

ً
استفتاء شعبي إلقراره، وهذا اإلجراء ما زال معطال

حل سيا�سي يتما�سى ورؤيتهم التي تسعى إلعادة تأهيل النظام، وكذلك بسلبية األطراف املتدخلة األخرى 
بسبب من غياب التوافق الدولي على إطالق عجلة الحل السيا�سي، وإذا لم تنجز خطوة الدستور قبل/ أو مع 
سريان الحل السيا�سي خالل املرحلة االنتقالية، فيمكن أن تدار بوساطة إعالن دستوري مؤقت، وإال فإن 
حالة عدم االستقرار سوف تتجذر بشكل أكثر عمًقا، وتعوق أي حل سيا�سي وما يستتبعه من إعادة اإلعمار 

وتنشيط االقتصاد وعودة الالجئين وغيرها من مفرزات الصراع.

غياب الحل السيا�سيج. 

شكل قرار إدارة أوباما بعدم السماح بالحسم العسكري ألّي من طرفي الصراع، عامل مفاقمة ملأساة 
السوريين وإطالة أمد الصراع، ذلك أن اإلدارة األميركية ما زالت أكثر املتدخلين في امللف السوري، وهي 
غير مستعجلة على وقف الصراع وإطالق الحل السيا�سي، بسبب تعقيد الصراع وتعدد املتدخلين، أو بما 
تتذرع به عن غياب البديل، وتالًيا غياب التوافق الدولي حول الحل حتى اآلن، يضاف إلى ذلك عوامل أخرى 
يأتي في مقدمتها دخول القوى املتطرفة على خط الصراع كاملنظمات الجهادية السنية العابرة للوطنية، 
وامليليشيات الشيعية التي تتبع الحرس الثوري اإليراني، وكذلك املتطوعين األكراد الذين دفع بهم حزب 
العمال الكردستانيpkk وقيادة قنديل للقتال إلى جانب ذراعه السوري حزب االتحاد الديمقراطي الكردي 
PYD، وتشتت املعارضة السورية السياسية منها أو تلك الفصائل املسلحة التي حاربت النظام، وحظيت 
بدعم بعض الدول، ذلك الدعم الذي شكل مقدمة لرهن قرارها السيا�سي والعسكري ملصلحة الدول 
الداعمة مع نسبية درجة االرتهان الذي لعبت فيه الواليات املتحدة ومجموعة داعمي الشعب السوري 
وغرفتا املوك واملوم دوًرا أساسًيا في هذا االرتهان، حيث القى استعداًدا لدى تلك التمثيالت السياسية 

والتشكيالت العسكرية املعارضة.

 سياسًيا للصراع في سورية تمثل في بيان جنيف1 
ً

تسع سنوات مرت على أول قرار أممي، يطرح حال
حزيران/ يونيو 2012 الذي وضع خريطة طريق إلنجاز الحل املنشود، حيث قام على فكرة البدء بمرحلة 
انتقالية تقودها هيئة حكم انتقالية من كال طرفي الصراع كاملة الصالحيات التنفيذية، ثم جرى تخفيض 
تلك الصياغة الصارمة في بيان جنيف1 إلى حكومة موسعة غير طائفية في القرار األممي رقم 2254 لعام 
2015، وذلك نتيجة اإلصرار الرو�سي واملحاوالت الدائمة لاللتفاف على القرارات الدولية عبر الدخول في 
مزيد من التفاصيل، علًما أن كافة القرارات الدولية التي صدرت بخصوص امللف السوري ُضمنت في 
مقدمة القرار 2254، وعدت املقدمة جزًءا ال يتجزأ من بنود القرار، ومع ذلك بعد تسع جلسات تفاوض 
ثمانية منها في جنيف وواحدة في فيينا بين عامي 2014 و2017، فإنه لم ُيحرز أي تقدم يذكر، فالنظام ال 
، ويراهن على الزمن وعلى التغييرات التي قد تحدث في املواقف الدولية تجاه نظامه، بما يضمن 

ً
يريد حال
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استمراره والباقي تفاصيل ال تعنيه، وبخاصة أنه لم يتعرض لضغوط جدية من املجتمع الدولي، وأنه ما زال 
يحظى بدعم رو�سي وإيراني ثابت. 

عموًما ال تبقى الصراعات مفتوحة إلى الالنهاية، ألن في استمرار الصراع تداعيات في جواره اإلقليمي، 
وربما في بعده الدولي، سوف تؤثر في استقرار تلك الدول، وبقاء الصراع مفتوًحا، قد يخرجه في منعطف 
 مناسًبا النتشار الفو�سى التي لن يقتصر 

ً
غير محسوب من دائرة الضبط والسيطرة، وهذا يشكل مدخال

مداها على ساحة الصراع، بل سوف تتمدد، وهذا ليس في مصلحة أي طرف من األطراف املتدخلة، أو التي 
جمعتها الجغرافيا مع الصراع املعني، يضاف إلى ذلك أن الصراع السوري يملك َتميًزا بالجوار اإلسرائيلي 
الذي يحرص العالم غربه وشرقه على حماية أمنه وبخاصة الواليات املتحدة، األمر الذي يعطي الصراع 
 في تسريع الحل السيا�سي الذي طال انتظاره، فليس هناك من 

ً
في سورية حساسية خاصة، ويشكل عامال

معنى للحديث عن استقرار سيا�سي من دون سريان مفعول حل سيا�سي برعاية دولية ُمصممة على إنجاحه، 
ونظًرا إلى كثرة املتدخلين اإلقليميين والدوليين، فإنه ال ُينتظر أن يسير هذا الحل بسالسة، والبد أن تشكل 
القرارات األممية ذات الشأن إطاره ومضمونه، وال بد من خروج بعض األطراف من معادالت الصراع، كي 
يمكن تذليل الصعوبات التي تعرقل الحل، وهنا فإن إيران وتركيا وإسرائيل هي األطراف املرشحة للخروج 
كل منها بطريقة ما، ومن هذه الزاوية هناك شبه إجماع بين املحللين واملتابعين على ربط الحل السيا�سي في 
سورية بتوافق أميركي رو�سي، ال توجد مؤشرات على االقتراب منه حتى اآلن، مع األخذ بالحسبان أن الواليات 
املتحدة الطرف القادر على تسهيل الحلول أو عرقلتها، لم تتقدم بأي استراتيجية أو حتى خطة تجاه الحل في 
سورية، وما هي الحدود التي تقبل بها تجاه مشاركة األطراف األخرى مجتمعة أو منفردة، األمر الذي يجعل 
 وارًدا، تسعى لتحصيله باملراهنة على إرهاق 

ً
من رغبة الواليات املتحدة وعملها على تفردها بالحل احتماال

 مطمئًنا لجهة البحث الجدي في 
ً

األطراف األخرى واستنزافها، وتوتر العالقات األميركية الروسية ال يعد عامال
إطالق الحل السيا�سي من جهة الدول الفاعلة.

آليات دعم االستقرار السيا�سي. 4

في الحل السيا�سيأ. 

يعد سريان الحل السيا�سي منطلق كل حديث عن االستقرار السيا�سي املنشود، بل كل تجليات االستقرار 
، نظًرا إلى غياب التوافق بين الدول املتدخلة على تفعيل القرارات 

ً
األخرى، وبما أن هذا الحل ما زال معطال

األممية ذات الصلة، فإن البحث في ماهية االستقرار السيا�سي يأخذ بعًدا افتراضًيا، مع ذلك يبقى البحث 
عن آليات تطويق حالة عدم االستقرار التي أفرزها الصراع، وتعزيز االستقرار بأبعاده كافة أمًرا استباقًيا 
وضرورًيا، وعليه فإن ترجيح سيناريو للحل السيا�سي يتمتع بمعقولية بناًء على مجمل املعطيات املطروحة 
وتحليلها، وربط تداخالتها والعوامل الحاكمة لعالقات الدول املتدخلة وأهدافها، يشكل أرضية منطقية 

للخوض في سبل ترسيخ حالة االستقرار.

تميل التوقعات عموًما إلى ترجيح أن الحل السيا�سي املؤجل رهن بتوافق أميركي رو�سي، ولدى أنصار 
هذا الترجيح ما يدعم ترجيحهم في الواقع امليداني، حيث قلبت روسيا بتدخلها الكثيف والوح�سي مسارات 
الصراع، وكذلك غموض التوجهات األميركية، وعليه فإن السير مع هذا الخيار، يقر واقعًيا بأن توافق 
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الدولتين يوفر القوة واإلرادة على إنهاء الصراع، وفرض حالة من االستقرار لكن على حساب قدر كبير من 
طموحات السوريين وأهداف ثورتهم، فالتدخل الرو�سي جاء ملنع التغيير الذي خرج من أجله السوريون، 
املتدخلة  األطراف  ُيحّيد  أن  التوافق  لهذا  ويمكن  بأشخاصه،  وليس  األمنية  ببنيته  النظام  هنا  واملعني 
األخرى، إما بضمان مصالحها االقتصادية أو تهدئة مخاوفها األمنية، أو إجبارها على كف يدها واالنسحاب 
من األرا�سي السورية واحترام سيادتها، مع ضرورة التنبيه إلى أن روسيا ليست في وارد فّك تفاهماتها مع 
طهران في سورية، من دون مقابل ذي معنى، وليس أدّل على ذلك مما عّبر عنه سيرغي الفروف لنظيره األميركي 
الجديد بلينكن، في أثناء لقائها لإلعداد للقاء بايدن – بوتين، منتصف أيار/ مايو 2021، إذ قال: »إننا لسنا 
سعيدين بالوجود اإليراني في سورية، لكن طاملا أنه ليس هناك تغيير في مقاربة الواليات املتحدة نحوه، 
فإنه ال حل لهذا الوجود«)11(، وهذا التوافق الرو�سي األميركي يمكن أن يأخذ على طاولة املساومات أحد 
شكلين، إما أن تعترف الواليات املتحدة بمصالح ونفوذ للوجود الرو�سي في سورية وتتقاسم معها املصالح، 
وطبًعا قاعدة طرطوس وفق االتفاقات السابقة لعام 2011 ليست موضع اعتراض أميركي أو أطل�سي، وإما 
أن تر�سي الواليات املتحدة روسيا بحلحلة ملفات شائكة بين روسيا والغرب كامللف الصاروخي وأوكرانيا 
وخط الغاز نورد ستريم الشمالي وغيرها، وهذا وارٌد جًدا، حيث يرجح أن موجه السياسة الروسية يتركز 
بالدرجة األولى على وقف تقدم األطل�سي نحو حدودها وفي مجالها الحيوي، وتسهيل مصالحها االقتصادية 
التي أرهقتها العقوبات الغربية، أكثر منه مزاحمة للغرب على مناطق نفوذه القديمة واملستمرة في الشرق 
األوسط، فتدخلها في سورية وفي ليبيا وحراكها الدبلوما�سي املحموم في منطقة الخليج وعرض مساعيها 
الحسنة، لجهة تهدئة التوتر بين دول الخليج وإيران، أو املساعدة في حل النزاع في اليمن وغير ذلك من النشاط 
 من أشكال املشاغبة لجلب الغرب إلى طاولة التفاوض، يدعم وجهة النظر هذه 

ً
الرو�سي، يمكن عده شكال

من زاوية معينة، حرص روسيا على إدارة توازن دقيق في عالقتها بثالثة أطراف إقليمية متدخلة في سورية 
ومتناقضة في توجهاتها حّد التصادم، وفي حال سارت األمور وفق هذا السيناريو وهو سيكون بغطاء أممي، 
يمكن لهذا الثنائي التوافق على قرار أممي يسمح بتدخل عسكري بقوات من الجامعة العربية أو غيرها، 
لضبط الوضع األمني وتأمين نجاح املرحلة االنتقالية أو تذليل كثير من صعوباتها على األقل، لكن يبقى 
احتماٌل لسؤال خارج هذه املقاربة، )ماذا لو كانت الواليات املتحدة تعمل من أجل تفردها بالحل؟( وذلك من 
خالل املراهنة على إرهاق األطراف األخرى، وإجبارها على الخروج التدريجي من املأزق الذي تجد نفسها فيه 
جميع األطراف املتدخلة، بحكم تعقيدات الصراع وطول مدته والتكلفة البشرية العالية التي رتبتها خيارات 
الحسم العسكري لدى كل األطراف باستثناء الواليات املتحدة، وثمة مؤشرات كثيرة تضفي على هذه املقاربة 
ا من املعقولية، على الرغم من وجود كثير من املؤشرات التي تؤكد ميل اإلدارات األميركية املتعاقبة بعد 

ً
قسط

غزو العراق، إلى الحد من تدخلها العسكري في الصراعات املفتوحة، ألنها ال تتمتع بتأييد شعبي في الداخل 
األميركي، وتفعيل أشكال التدخل األخرى كالعقوبات أو الضغوط السياسية وعرقلة مصالح األطراف األخرى 
وإرباكها، فمن املعروف أن التدخل الرو�سي في سورية جاء باالتفاق مع كٍل من إيران والنظام السوري وعدم 
ممانعة أميركية، وليس باالتفاق مع الطرف األميركي، وخال التفاهم الرو�سي األميركي حول نزع سالح النظام 
الكيمياوي بعد قصفه الغوطتين الشرقية والغربية بغاز السارين في آب/ أغسطس 2013 الذي فك الحرج 
عن خط أوباما األحمر الوهمي في سورية، لم يسجل أي تفاهم أو اتفاق رو�سي أميركي في سورية، فالواليات 
املتحدة لم تقبل انضمام روسيا إلى التحالف الدولي الذي شكلته عام 2014 ملحاربة داعش على الرغم 
من العروض الروسية املتلهفة، وتخريب اتفاق كيري الفروف عام 2017 بتحرك من البنتاغون، قد أشر 
بوضوح إلى الخطوط التي يستطيع فيها الساسة األميركيين، التحرك ضمنها في ما يخص االستراتيجيات العليا 

)11(  هل تبادر إيران بسحب قواتها من سوريا؟ الشرق األوسط، 29 أيار/ مايو 2021
https//:shortest.link/RKM 
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للواليات املتحدة، وال يخفى أن الواليات املتحدة يمكنها أن تزيد في توريط األطراف األخرى، وتعميق مآزقها 
من خالل إعادة تفعيل الصراع، وتقديم الدعم للفصائل السورية املعارضة ودفعها إلى محاربة الروس 
واإليرانيين، وربما حتى األتراك ضمن ترتيبها لتسلسل اإلنهاك بالتدريج، وبخاصة أن الواليات املتحدة، لم 
تبد كبير اهتمام سيا�سي أو أخالقي تجاه مأساة الشعب السوري، وهي تبدو غير مستعجلة على الحلول ما دام 
الصراع ضمن حدود الضبط، وفي حال كان لهذا السيناريو حظ بالحضور، فإن أمور الحل السيا�سي سوف 
يكتنفها مزيد من التعقيد والتعطيل، وسوف تعمد األطراف املتضررة إلى إشاعة حالة من عدم االستقرار 
والفلتان األمني بقدر استطاعتها، على نمط ما عاناه العراق بين عامي 2003 و2009، والتكلفة البشرية 
واملادية الهائلة التي تكبدها الجيش األميركي هناك، وسيعمد الطرفان الرو�سي والصيني إلى عرقلة أي قرارات 
أممية تريدها أميركا في مجلس األمن، وفي الحالتين كلتيهما سواًء جاء الحل بتوافق رو�سي أميركي أم بتفرد 
أميركي، فإن العبء األساس سوف يقع على عاتق الشعب السوري وإرادته الحاسمة بالخروج من دوامة هذا 

الصراع الذي أخذه النظام وحلفاؤه إلى متاهات مؤملة لشعب خرج من أجل حريته وكرامته.

نظام قانوني راسخب. 

يعد النظام القانوني الذي يحظى بتوافق مجتمعي واسع مستعد الحترامه والخضوع له والدفاع عنه، 
أهم ركن في استقرار النظام السيا�سي، حيث يتكفل هذا النظام ومرتكزه دستور عصري وديمقراطي مبني 
على املواطنة وحقوق اإلنسان، بتحديد العالقة بين كافة األطراف في النظام االجتماعي السيا�سي املعني، من 
خالل تحديده شكل نظام الحكم وتداوله وطبيعته) مركزي- المركزي(، وضمان الحريات وحقوق املواطن 
وواجباته وفصل السلطات وحرية تشكيل األحزاب، وقانون انتخاب حديث محدد بدقة،  وتحديد عالقة 
الدولة بباقي دول العالم واملنظمات اإلقليمية والدولية، وتحديد النظام االقتصادي الذي ُيبنى ويسير وفقه 

االقتصاد الوطني.

 لالستبداد 
ً
لم يعد النظام الرئا�سي يحظى بشعبية تذكر، ألنه شكل في التجربة املعيشة ممًرا سهال

والتفرد بالسلطة، وماجره من ويالت، وبات النقاش يتجاذب ما بين نظام برملاني أو نظام مختلط )نصف 
رئا�سي(، ففي األول تكون الصالحيات األساسية التي تتعلق بقيادة الجيش وصالحية إعالن الحرب أو السلم 
والخطط االقتصادية واإلنمائية وكافة القرارات الالزمة في املستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
وفق ما ينص عليه الدستور، هي من صالحية رئيس الوزراء الذي فاز حزبه أو تحالف األحزاب الذي يقوده 
في االنتخابات، حتى يم�سي كامل مدته الدستورية إال إذا جرى سحب الثقة من حكومته من جانب البرملان، 
والدفع بالتوجه نحو انتخابات مبكرة، وتذهب هذه الدراسة إلى امليل لصالح تبني النظام البرملاني، على 
الرغم من النقائص التي قد تشوبه في املراحل األولى، وقبل أن تستقر التجربة الديمقراطية، ذلك أن 
النظام املختلط الذي تتوزع فيه الصالحيات ما بين موقعي الرئاسة ورئاسة الوزراء، قد يربك عمل النظام 
السيا�سي عندما ال يكون شاغلو املوقعين على توافق سيا�سي ) فرنسا نموذًجا( في أكثر من دورة انتخابية من 

عهد الجمهورية الخامسة.

ومع ضرورة أن ينص الدستور الجديد على كافة الحقوق التي أشارت إليها الدساتير الديمقراطية في 
العالم واملواثيق الدولية ذات الصلة، فإن قانونين يكتسبان أهمية خاصة في التأسيس الدستوري أولها 
قانون أحزاب عصري تتحدد فيه آلية اإلعالن عن تشكيل األحزاب، وطرائق ترخيصها القانونية وتحديد 
اإلطار الذي يحدد برامجها السياسية، ومن ذلك رفضها استخدام العنف وسيلة في الصراع السيا�سي، وأن 
تكون وطنية عابرة للتشكيالت االجتماعية في البلد، وذات شفافية مالية قابلة للرقابة واملتابعة من حيث 
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مصادر تمويلها وطرائق صرفها، وتالًيا أال تقوم على أسس قومية أو إثنية أو طائفية أو جهوية، وثانيهما قانون 
انتخاب محدد بدقة من حيث ضمان دورية االنتخابات ونزاهتها والرقابة القانونية املستقلة عليها، وتحديد 
نظامها كأن تكون الدولة دائرة واحدة أو متعددة الدوائر، وهل تعتمد الدائرة الصغيرة أم الكبيرة، ثم هل 
تعتمد نظام القائمة الحزبية أو الصوت الواحد للمرشح الواحد،  وتحديد النسبة الدنيا للمقاعد التي يجب 
أن يحصل عليها الحزب حتى يتمثل في البرملان ) هذا بالنسبة إلى نظام القوائم الحزبية(، وإلى من ستؤول 
أصوات األحزاب التي لم تحقق نسبة التمثيل في البرملان، أو تحديد من هو املرشح الحزبي أو املستقل، وما 
هو برنامجه االنتخابي في حال لم يعتمد القانون االنتخابي القائمة الحزبية، وما إلى ذلك من تفاصيل تأخذ 
بالحسبان التجربة التاريخية والتوزع الديموغرافي للسكان، بحيث يتمكن كل مواطن من ممارسة حقه في 

االنتخاب والترشح، واختيار ممثليه في االنتخابات البرملانية أو املحلية. 

قد يكون من الصعب التوصل إلى صياغة دستور جديد في سورية في املرحلة األولى، نظًرا إلى استمرار 
الصراع والتوتر واالستقطاب الذي يطبع العالقة بين املكونات املجتمعية، لذلك يمكن أن تدار املرحلة 
االنتقالية -وربما لفترة ما بعد انتهائها- من خالل إعالن دستوري ريثما يعود الهدوء إلى العالقات املجتمعية 
والحزبية، وهذه مدخلها تطبيق عدالة انتقالية تنصف الضحايا وتعاقب من ارتكب انتهاكات بحق املدنيين 

غير املسلحين بحسب ما تسمح به طبيعة الحل السيا�سي من حيث الشمولية واملدى الزمني.

من املفيد اإلشارة إلى التغيير الذي طرأ على موقف مؤسسة )راند( البحثية األميركية، وهي من أبرز 
املؤسسات ومراكز األبحاث األميركية التي تعتبر دراساتها وأبحاثها املقدمة على أهمية كبيرة لدى مراكز اتخاذ 
القرار في الواليات املتحدة، وبخاصة البنتاغون، وقد نظَرت في ثالث دراسات سابقة لها، ما بين عامي 2015 
و2016، في الدراستين األولى والثانية بحثت تبني نظام المركزي فدرالي أو كونفدرالي، بحسب تموضعات 
األطراف املتصارعة في الواقع امليداني، وكانت ترى أن الصيغة اللبنانية من التقاسم الطائفي للسلطة في 
املركز يمكن أن تكون نموذًجا صالًحا إلنهاء الصراع الدائر)12(، أما في الدراسة الثالثة التي صدرت بعنوان 
)خطة سالم من األسفل إلى األعلى(، وقد ترجمها مركز حرمون للدراسات املعاصرة )13(، فإنها تدعو إلى 
»المركزية محلية« من أجل تيسير إعادة اإلعمار، وتمكين هذه املجالس املنتخبة بإشراف أممي من تلقي 
مساعدات إعادة اإلعمار، وتنمية كوادر محلية على حساب التمثيالت الخارجية للمعارضة املعترف بها. 
وفي السياق ذاته، يرى عبد هللا الشيخ ديب، في مقال له عن الخطة، أن »الخطة تقوم على أساس إجراء 
انتخابات داخل املجتمعات املحلية تحت رقابة دولية، شريطة أن يتم االتفاق على معايير يجب أن تلتزم بها 
املجالس املنتخبة، التي ستقوم بدورها بتقييم االحتياجات األساسية، بحيث تصبح هذه التقييمات أساس 
عملية توزيع األموال املخصصة إلعادة اإلعمار، على افتراض أن منح األموال للمجتمعات املحلية سوف 
يسمح بتعزيز الحكومة التمثيلية في بعض املناطق الخارجة عن سيطرة النظام، األمر الذي سيخلق أساًسا 
ا 

ً
لحكم المركزي، ويساهم في تطوير قيادات جديدة على املستوى الوطني«)14(، وهذا خلق في حينه تشويش

واسًعا في الساحة السورية، فهناك من األطراف من قرأ الدراسة على أنها ضوء أميركي أخضر لنظام فدرالي، 
وفي مقدمة هؤالء حزب االتحاد الديمقراطي الكرديPYD ، أو أنه أثار هواجس الخوف من التقسيم لدى 

)12(  - سالم لسورية، مؤسسة راند األميركي )الباحثون: جيمس دوينز، فيليت غوردون، جيفري مارتيني(، موقع إدراك نت بتاريخ 2016/2/4.

)13(  - خطة سالم في سورية، راسن عي�سى )مترجًما(، مركز حرمون بتاريخ 201/12/15.
https//:shortest.link/Tux 

)14(  عن مشروع مؤسسة راند في سورية، عبد هللا الشيخ ديب، موقع ترك برس، 20 كانون األول/ ديسمبر2017،
https//:www.turkpress.co/node43283/ 
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األطراف األخرى، على العكس من ذلك، وفي دراسة جديدة للمؤسسة، نشرت في شهر كانون الثاني/ يناير 
2017 بعنوان )منع انهيار الدولة(، تطرح تقييًما للوضع يرى »أنه كي تساهم السياسات األميركية في خلق 
ظروف مالئمة لهزيمة املجموعات اإلرهابية، والحفاظ على مؤسسات الدولة بعد وقف الصراع، ال بد من 
التعاون مع روسيا والعمل من خالل مجلس األمن الدولي، ووضع سياسات من شأنها تحقيق االستقرار في 
مرحلة ما بعد إنهاء الصراع ودعم املؤسسات املركزية للدولة السورية، ذلك أن الدروس املستخلصة من 
التدخل األميركي في العراق وأفغانستان تفيد بأن مسائل األمن والحوكمة وإعادة اإلعمار في مرحلة ما بعد 
الصراع على سورية، يستدعي وجود سلطة مركزية في الدولة، فانهيار الدولة أو تمزقها سيؤدي إلى املزيد من 
 عن 

ً
عدم االستقرار، وكلما طال أمد الحرب، زادت احتماالت انهيار الدولة وتفتيتها وتوطين اإلرهاب، فضال

استمرار تدفق الالجئين«)15(، وفي القسم الثاني من هذه الدراسة يحاجج الباحثون »بتبني منهج مركزي إزاء 
 عن التوجهات السياسية، التي تقترح 

ً
الحوكمة وإعادة اإلعمار واألمن في سورية، ويعتبر هذا الجزء بديال

الالمركزية أو التقسيم أو التركيز على املتجانس في التمثيالت املحلية«)16(.

الالفت في هذه التبدالت السريعة في مقارباتها للوضع السوري، من مؤسسة بوزن مؤسسة راند هو 
دالالتها، أكثر منه في النصوص واالقتراحات والخطط، بل بما يمكن االستدالل عليه من هذا التقلب، 
حول مؤشرات التغَير في املواقف األميركية من الصراع الدائر في سورية،  واالستنتاج بيقينية مقبولة، أن 
الواليات املتحدة لم تعتمد استراتيجية محددة تجاه الصراع وآليات إنهائه حتى اآلن، وأن سياساتها على 
مدار السنوات العشر املاضيات يمكن وضعها في إطار إدارة الصراع، األمر الذي يمكن أن يفسر الغموض 
في السياسة األميركية تجاه الصراع في سورية وعليها من جانب األطراف املعنيين، وكان وما زال سبًبا في 

ارتباكها، نظًرا إلى أهمية الدور األميركي ومحوريته في الحل الذي طال انتظاره. 

تنمية املشاركة السياسيةج. 

تعد عملية تحفيز املشاركة السياسية ذات أهمية خاصة في حياة املجتمع، وبخاصة تلك املجتمعات 
الخارجة من حالة صراع مدمر، كالصراع الدائر في سورية، وأف�سى إلى حالة عدم استقرار سيا�سي وانقسام 
اجتماعي خطر، تجعل من جهد استعادة االستقرار عملية ليست بالسهولة التي توحي بها الحالة نظرًيا، 
 في قضايا مجتمعه، يعد الركيزة األساسية في تنشيط الحالة السياسية 

ً
ذلك أن الفرد بصفته عضًوا فاعال

والعمل السيا�سي الفاعل وااليجابي في بيئة ديمقراطية تسمح باستقطاب مزيد من الفاعلين السياسيين، 
سواًء جاءت مشاركتهم من خالل عمل منظم، أم جاءت كنشاط عام حتى وإن كان موسمًيا.

في واحٍد من املعاني التي يمكن أن يأخذها مفهوم املشاركة السياسية القول: »بأنها العملية التي يلعب 
وفر لديه الفرصة ألن يسهم في مناقشة األهداف 

ُ
الفرد من خاللها دوًرا في الحياة السياسية ملجتمعه، وت

العامة لذلك املجتمع، وتحديد أفضل الوسائل إلنجازها، وقد تتم هذه املشاركة من خالل أنشطة سياسية 
مباشرة أو غير مباشرة«)17(، وعلى الرغم من الحقيقة التي تقر بأنه كلما اتسعت دائرة املشاركة السياسية في 
املجتمع، ازدادت شرعية النظام الذي يفتح أمامها املجال، ويشجع على ممارستها وتعميمها في حياة مواطنيه، 

)15(  أندروباراسيليتي، كاثلين ريديبيكاداسر، منع انهيار الدولة: منظور تحليلي، كانون الثاني/ يناير2017، مؤسسة راند األميركية. 

)16(  املرجع السابق.

)17(  تأصيل مفهوم املشاركة السياسية، املركز الديموقراطي العربي، 21/8/2016
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فإنه تقف في وجه املشاركة السياسية كثير من املعوقات تقبع في طبيعة النظام السيا�سي وبنائه الهيكلي 
صَدر دساتير تؤكد نظرًيا توفير الحريات واحترامها، 

ُ
وتردي أدائه االقتصادي، فاألنظمة االستبدادية التي ت

وأن الشعب هو مصدر السلطة ومانح الشرعية، في حين إنها تقوم في مستوى املمارسة العملية، بالعمل 
على تركيز السلطة بيد فرد أو طغمة تتحكم في مفاصل الدولة واملجتمع، وهناك نوع من املعوقات لدى هذا 
النوع من النظم، يتمثل في ضعف البناء املؤس�سي للكيانات السياسية، حيث يعمد النظام إلى التضييق على 
األحزاب املعارضة ومالحقة الكوادر والناشطين السياسيين وحتى االجتماعيين واعتقالهم،  والتضييق على 
الحريات الصحافية واحتكار وسائل اإلعالم وتعميم وجهة نظر النظام، ثم إن الوضع االقتصادي للمجتمع 
 محدًدا ملستوى املشاركة السياسية، حيث إنه في املجتمعات املفقرة يهتم البشر بتلبية حاجاتهم 

ً
يعد عامال

املعيشية بشكل أسا�سي وتالًيا العزوف عن تلك املشاركة. 

 وآليات متعددة منها الشكل التقليدي السائد واملتعارف عليه، حيث 
ً

تتخذ املشاركة السياسية أشكاال
ال يسعى املشاركون إلحداث قفزات كبيرة في تطور الحياة السياسية، ويكثر هذا النوع من املشاركة في أثناء 
املواسم االنتخابية، كاملساهمة في حمالت املرشحين، أو جمع التبرعات والنشاط املرتبط بها وفًقا ملا يسمح 
به القانون، ويمكن أن تكون مشاركة منظمة وهي ذات طابع سيا�سي عموًما من خالل االنتظام في أحزاب 
سياسية، ومن أشكال نشاطها على سبيل املثال التوقيع على العرائض التي تطالب بإصالح خلل حكومي 
ما، أو التراجع عن قرار يراه الناشطون مضًرا بمصالح العامة، أو املشاركة بالحركات االحتجاجية والتظاهر 
القانون، ويعد هذان الشكالن من املشاركة السياسية مشاركة مشروعة، فإن  السلمي املكفول بقوة 
ا غير مشروٍع، ويشمل كل نشاط ال يبيحه الدستور، أو النشاط 

ً
النشاط املجتمعي من املمكن أن يشهد نشاط

الذي يعمل على إحداث تغيير سيا�سي بطرائق غير قانونية، وعلى األغلب يكون مثل هذا النوع من املشاركة 
مصحوًبا باستخدام العنف، ويكثر في املجتمعات التي تغلق فيها األنظمة الحاكمة األبواب أمام أي مشاركة 
إيجابية في وجه املجتمع، إال أن أخطر أشكال املشاركة التي ال تفيد بإحداث استقرار سيا�سي بل تزعزعه، 
أال وهو اإلرهاب كاملشاركة في عمليات االغتيال السيا�سي التي تطال شخصيات أو كوادر حزبية معينة أو 
شخصيات عامة، وهنا من الضروري لفت االنتباه إلى أن العمل اإلرهابي كمشاركة غير مشروعة عندما 

ينطلق من خلفية دينية، فإنها تنزع عنه صفة املشاركة كتلك التي تمارسها الجماعات اإلرهابية. 

ال شك في أن الحاجة إلى تنمية املشاركة السياسية وتحفيزها مسألة أكثر إلحاًحا في املجتمعات غير 
املستقرة سياسًيا عنها في تلك التي تعيش استقراًرا سياسًيا واضًحا، وبما أن »هناك ترابط وثيق بين املشاركة 
السياسية والتنمية السياسية اللتان تحددان طبيعة النظام السيا�سي القائم، ومدى قدرته على تحقيق 
الحاجات املادية واملعنوية ألفراد املجتمع، فإن املشاركة السياسية من هذا املنظور تعتبر واحدة من آليات 

تحقيق التنمية السياسية«)18(.

لعل أهم محفزات املشاركة السياسية يتحدد بتوفير بيئة قانونية مناسبة ومستقرة، كيما يتسنى تكريس 
مبدأ املشاركة السياسية، وأيًضا في ابراز وتحرير الدوافع التي تؤثر في الفرد، وتدفعه إلى املشاركة في الحياة 
السياسية ملجتمعه، بما يحقق له دوًرا ايجابًيا في تلك املشاركة، وممارسة حقه في التصويت أو الترشح أو 
املشاركة في النقاش العام الدائر لتطوير الحياة السياسية، وهنا تبرز أهمية املشاركة السياسية في إنجاز 
عملية التحول الديمقراطي التي يحلم بها السوريون وترسيخها، وخرجوا بثورتهم من أجلها، وتتحدد بإنهاء 
نظام االستبداد خطوة أولى نحو غايتهم، كونه يشكل جداًرا يسد أفق التطور املجتمعي، ما يفتح الباب 
أمام شيوع حالة ديمقراطية حديثة، تشكل املشاركة السياسية الواسعة حصانتها األقوى، حيث تساهم 

.warbleton concil 18(  - املشاركة السياسية »اآلليات، األهمية، األمثلة«، 2021/6/16 ، موقع(
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في إعادة توزيع القوة داخل الدولة واملجتمع، بما تزيد من حصة األطراف املجتمعية الفاعلة األخرى على 
حساب حصة السلطة فيهما.

تنمية املجتمع املدنيد. 

لقد فاقمت التداعيات املأسوية للصراع الدائر في سورية منذ عشر سنوات ونيف، من حالة عدم 
االستقرار السيا�سي، وفي ظل هذا الوضع وتأخر الحل السيا�سي ازدادت أهمية املجتمع املدني واألدوار 
املتعددة التي يقوم بها من تخفيف لألعباء التي يعانيها الناس في مجتمعات النزوح أو اللجوء في دول الجوار،  
وتوفير االحتياجات والخدمات التي يحتاجون إليها، وتعمل هذه املنظمات من خالل املمارسة العملية وتوسع 
النشاط وفاعليته، على بناء قدراتها الذاتية وتطوير بناها التنظيمية، وإذا كان هناك تنوع في النشاط الذي 
تقوم به تلك املنظمات بحسب طبيعتها أو أهدافها أو مجاالت نشاطها، فإن هناك أهمية خاصة للمنظمات 
ذات النشاط املتعلق باملصلحة العامة وفي املقدمة منها املنظمات الحقوقية، وتلك التي تهتم بالدفاع عن 
قضايا الديمقراطية والحكم السليم، وتنمية الوعي بأهمية العمل املدني التطوعي ومجمل القيم التي تساهم 
في إرساء الديمقراطية من خالل املشاركة في وضع السياسات العامة، وإذا كان صحيًحا أن منظمات املجتمع 
املدني ليست معنية باملشاركة املباشرة في عمليات التغيير الديمقراطي، إال أنها من خالل عملها الهادف 
تساهم في نشوء أجيال شابة تعي أهمية املشاركة السياسية وتعزيز قيم املواطنة، وتالًيا التأثير في رسم 

السياسات العامة للدولة بما ينعكس ايجاًبا على حياة املجتمع.

قبل عام 2011 كان املجتمع املدني -على جنينيته- محارًبا من النظام، الذي كان -وما يزال- مصًرا على 
احتكاره للفضاء العام ومتحكًما في كل فاعلياته، وهذه سمة عند األنظمة االستبدادية بشكل عام، ذلك 
 للتحالف معها، 

ً
أنها تنظر بعين الريبة إلى منظماته، بل أحياًنا تتهمه بأنه صنيعة األحزاب املعارضة أو قابال

وتتوجس من مصادر تمويله، لكن التطورات املوضوعية التي أف�سى إليها الصراع حتى اآلن إلى غياب دور 
الدولة بشكل كامل في كافة املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، وإلى تراجعه في مناطق سيطرته، وهذه 
الحالة ساهمت في تنشيط منظمات املجتمع املدني وتوسعها وتنوعها مع خالف النسبة بين املنطقتين، 
ومن مثل هذا التطور الذي شهدته الفاعلية املجتمعية في سورية، يسعى البعض إلى الربط بالتناسب 
العك�سي بين قوة الدولة ودور املجتمع املدني، على العكس مما تفترضه بعض النظريات املجتمعية وتقرر 
بأن تطور املجتمع املدني مرتبط بوجود دولة قوية، وإذا كان هذا االستنتاج صحيًحا إلى حِد ما في املجتمعات 
الديمقراطية واملستقرة سياسًيا، فبالقطع ليس صحيًحا في دول كحالنا، وبكل األحوال فإنه من األسلم 
للمجتمع املدني بأن يحافظ على استقالله عن الدولة، وأن يلعب دور الوسيط بينها وبين املجتمع، وأال 
ينزلق إلى حالة تعاون معها بدعوى حلحلة املشكالت املجتمعية، حيث يتحول والحالة هذه إلى محض دور 

استشاري وتقني ويفقد استقالليته. 



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

36

 مهًما وأساسًيا في قوة الدول وتماسك مجتمعاتها، ومن هذه الزاوية 
ً

لعل التنظيم االجتماعي يعد عامال
فإن املجتمع املدني وتنوع منظماته وتخصصها يلعب دوًرا أساسًيا وال غنى عنه في تعزيز عملية التنظيم هذه، 
ومن هنا فإن أدوًرا ضرورية وهادفة في إعادة االستقرار السيا�سي إلى الوضع السوري بعد وقف الصراع، 
وردم التصدعات املجتمعية العميقة واالستقطابات السياسية الحادة التي أفرزها، يمكن ومن الضروري 

أن تقوم بها منظمات املجتمع املدني ومنها.

املساهمة الواعية في تعزيز الشعور باملواطنة واالنتماء إلى الوطن، ذلك أن الشعور باملواطنة واالنتماء أ. 
 مهًما في تماسك أفراد املجتمع وتضامنهم، وتوحدهم في الدفاع املشترك عن هويتهم 

ً
يعد عامال

الجمعية ووجودهم في إطار الدولة التي تمثلهم وااللتزام بقواعد الدستور والقانون واحترامها.

تلعب منظمات املجتمع املدني كما هو مفترض فيها دوًرا أساسًيا في تعميم قيم النضال السلمي ونبذ ب. 
العنف، ألن العنف والعنف املضاد هو أقصر طرق الخراب املجتمعي والسيا�سي.

تساهم منظمات املجتمع املدني ومن خالل العمل الجماعي واملنظم في تعميم الخطاب الوطني ج. 
الجامع ونبذ خطاب الكراهية ومحاصرته واالنتقام الذي تفرزه الصراعات.

 تعد منظمات املجتمع املدني من خالل تنوع نشاطها وتخصصاتها وتشجيعها على العمل التطوعي، د. 
مساهًما مهًما ونوعًيا في تأهيل الكوادر الشابة وفتح الفرص أمامهم في املساهمة في القيادة اإلدارية 

والتخطيط وكذلك في التنفيذ سواًء داخل تلك املنظمات أم في أجهزة الدولة.

تلعب منظمات املجتمع املدني دوًرا مهًما في نشر ثقافة املبادرة الذاتية، والتوعية بأهمية بناء مزيد من 	. 
املؤسسات املدنية، فالدولة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها كاملة تجاه املجتمع، حتى لو رغبت، 
وهذا حاصل حتى في الدول املتقدمة والغنية، فدولة الرعاية االجتماعية ودولة الرفاه االجتماعي قد 

طواهما التاريخ.

من األدوار املهمة ملنظمات املجتمع املدني ومن خالل تشجيعها على تنشيط الفعل االجتماعي وتنظيم و. 
مبادراتهم من خاللها، هو جر الكتلة املجتمعية إلى ساحة الفعل التاريخي وانخراطها في خوض وإنجاز 
التحوالت الكبرى املطلوبة مجتمعًيا وسياسًيا، وعدم تركها للنخب الحاكمة التي ستجيرها لخدمتها 

في حال فرضت التطورات تلك التحوالت. 
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ا- مالمح عامة عن واقع االقتصاد السوري وسبل تحقيق التعافي واالستقرار
ً
ثالث

ا، ولم يحقق معدالت نمو عالية بسبب 
ً
لم يكن االقتصاد السوري قبل انطالقة الثورة اقتصاًدا نشط

من السياسات االقتصادية التحكمية التي اعتمدها نظام البعث وخططه الخمسية، فطاملا كان يتعرض 
ألزمات صعبة، وكان يجري التخفيف من حدتها، إما بفعل املساعدات التي كان يتلقاها تبًعا لتقلبات الوضع 
السيا�سي في املنطقة، وإما بالركون إلى التجريبية واالنفتاح املضبوط بما يضمن استمرار السيطرة والتحكم، 
التجارب  البحث عن  في  والتلهي  السلطة،  قدر مصلحة  على  املفصلة  والقوانين  التشريعات  من خالل 
االقتصادية الناجحة في العالم سواًء تلك التي تعتمد االقتصاد املوجه مركزًيا أو تلك التي تأخذ باقتصاد 
السوق الرأسمالي، بحيث آل إلى سوق العمل االجتماعي في العقد األول من هذه األلفية، حيث ضمن تعزيز 
الديناميات االقتصادية النيو ليبرالية وبقي العمل به مستمًرا به حتى شباط/ فبراير2016 الذي استلزم 
كالعادة تغييًرا في الواجهات االقتصادية املعتمدة من النظام واملستفيدة منه من فاعليات اقتصادية داخلية 
أو خارجية، حيث جرى اعتماد التشاركية االقتصادية من دون أن يكلف النظام نفسه عناء التفسير والتبرير 

الذي اقت�سى هذا التبدل في النهج االقتصادي خالل عقد واحد من الزمن.

لقد أدت مجريات الصراع واإلفراط في مستوى القوة املستخدمة من النظام وحلفائه إلى تدمير البنى 
التحية لالقتصاد السوري بكل فروعه، ودمرت أو قطعت طرق املواصالت، وهرب املستثمرون بأموالهم إلى 
الخارج، وساد اقتصاد الحرب وأربابه، وهذه وغيرها من األمور التي أوصلت االقتصاد إلى حالة شديدة من 
اإلنهاك والعجز، وثمة عوامل كثيرة أخرى ساهمت في وصول االقتصاد إلى هذه الحالة، ومن ذلك توجيه 
كل اإلمكانات إلى تمويل الجهد العسكري للنظام،  وخروج كثير من املناطق ذات الجدوى االقتصادية عن 
سيطرته، ومنها منطقة الجزيرة حيث أغلب حقول النفط واملحصوالت الزراعية االستراتيجية، يضاف إلى 
ذلك خسارته أغلب املعابر الحدودية، حيث لم يتبق له في مرحلة من الصراع سوى املعابر مع لبنان، وحتى 
بعد فتح املعابر مع األردن، فإنها لم تعمل بالفاعلية املتوقعة، ثم جاءت أزمة النظام املصرفي اللبناني وبلوغه 
حَد اإلفالس، وهو الذي تربطه بالنظام املصرفي السوري تداخالت يصعب فكها موروثة من عهد الوصاية 
السوري، حيث قدرت ودائع السوريين فيها بأرقام تصل إلى 30 مليار دوالر، وأخيًرا، وليس آخًرا، عجز حلفاء 
النظام عن تقديم يد العون له في هذا املجال، فقد توقف خط االئتمان اإليراني الذي بلغت قيمته 11 
مليار دوالر أميركي حتى عام 2019، بسبب العقوبات األميركية على إيران، وعوامل أخرى تخّص تعهدات 
النظام تجاه الطرف اإليراني لم يستطع الوفاء بها، أو بسبب املزاحمة الروسية، أو بسبب عجز النظام املالي، 
فمستشار وزارة االقتصاد اإليرانية هيثم صادقي يقول في تصريح له: »لم يتوقف خط االئتمان النفطي، 
وقدره مليون برميل شهرًيا، ألسباب مالية، فخط االئتمان النفطي ينص صراحة على تسديد الديون عل 
شكل استثمارات على األرا�سي السورية«)19(، وهو ما لم يتحقق بالشكل الذي تريده إيران في ما يبدو، 
وبالنتيجة فقد تراجع الناتج املحلي اإلجمالي، من 60.2 مليار دوالر في 2010 إلى 21.6 مليار دوالر في 2019، 
وزادت معدالت التضخم وكذلك عجز املوازنة الذي بلغ %33،  وتداعي سعر الصرف لليرة السورية الذي 
ألقى بظالله القاتمة على وضع االقتصاد، وهكذا تضافرت مجموعة من املعطيات لتف�سي إلى هذه النتائج، 

التي انعكست بدورها على معيشة الناس بشكل يفوق قدراتهم واحتمالهم.

)19(  تقييم حالة، املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2020/7/2.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

38

معوقات الخروج من األزمة االقتصادية. 1

لعل أكبر وأول املعوقات التي تعترض مثل هذا الجهد، هو استمرار الصراع الذي ما زال مفتوًحا وإن 
هدأت شدته بشكل ملحوظ، وأن هناك شبه ثبات في خطوط التماس، ثم غياب الحل السيا�سي الذي 
لم تتوفر شروط تحققه بعد، ألسباب تخص الدول املتدخلة، وعجز املجتمع الدولي وطبيعة النظام الذي 
 التعامل معه على هذا األساس، لكن أيًضا حالة 

ً
توهم االنتصار، ويريد من األطراف األخرى خارًجا وداخال

عدم االستقرار األمني وتقطع أوصال األرا�سي السورية بسبب وجود قوى أمر واقع أفرزها الصراع ووجود 
قوى أجنبية فيها، هذا الوضع ال يشكل بيئة جاذبة لالستثمار الوطني أو األجنبي، وهذا الواقع الجغرافي 
القائم ميدانًيا، حرم الدولة من معظم وارادات خزينتها، يضاف إلى ذلك في هذا السياق العقوبات الغربية 
املفروضة على النظام وكيانات وأشخاص تدعمه أو مارست انتهاكات، وأشدها قسوة العقوبات التي فرضت 
بحسب قانون قيصر التي تقف عائًقا في وجه إعادة اإلعمار الذي تقدر تكلفتها بحدود 400 مليار دوالر، ما دام 
، وبخاصة أن حلفاءه اإليرانيين والروس مرهقون بالعقوبات، وقانون قيصر يطال 

ً
الحل السيا�سي معطال

أي دولة أو شركة أو شخص يتعامل مع النظام، هذا من جانب ومن جانب آخر الواقع القانوني الذي يحكم 
 عن الفساد 

ً
العملية االقتصادية، ويفتقر إلى الوضوح والثبات والضمانات املطمئنة للمستثمرين، فضال

املالي واإلداري والتهرب الضريبي وغيرها.

قوانين اقتصادية داور فيها النظام على أزمته. 2

طرح النظام في 2016/2/6 توجًها اقتصادًيا جديًدا تحت مسمى التشاركية االقتصادية، طاوًيا أ. 
بذلك صفحة اقتصاد السوق االجتماعي الذي اعتمده عام 2005، حيث ينص هذا القانون على 
ا 

ً
السماح للقطاع الخاص بإدارة األصول الحكومية وتطويرها في جميع القطاعات بوصفه شريك

ا رئيسًيا، وقد استثني من هذا القانون قطاع استخراج النفط، وقد صرح همام الجزائري 
ً
ومالك

وزير االقتصاد في حينها،«أن القانون يمثل إطاًرا تشريعًيا ينظم العالقات بين القطاعين العام 
والخاص، ويلبي االحتياجات االقتصادية واالجتماعية املتنامية التي تشهدها سورية، وتوسيع البنى 
التحتية واملشاريع الحيوية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص من أجل اإلسهام في عملية التنمية 

 في عملية اإلعمار والتنمية«)20(.
ً

ا أساسًيا وفاعال
ً
االقتصادية بوصفه شريك

عملًيا هذه التشاركية كان الهدف األسا�سي منها تأمين غطاء قانوني لالستثمارات الروسية واإليرانية التي 
بات النظام مضطًرا إليها ضريبة عن تدخل الطرفين إلى جانبه عسكرًيا في مواجهته املفتوحة مع الشعب 
بالقسط األوفر من االستثمارات لعقود طويلة األجل في ميناء  السوري، وقد حظيت روسيا حتى اآلن 
طرطوس وحقول الغاز والفوسفات ومعمل األسمدة الفوسفاتية في املنطقة الوسطى، كما حظيت إيران هي 
األخرى بعدد من االستثمارات لكن بدرجة أقل، أما القطاع الخاص السوري فقد حظيت الوجوه الجديدة 
في شراكاتها مع متنفذي النظام ببعض هذه االمتيازات، حيث حظيت مجموعة القاطر جي »بثالثة قوانين 
صدرت في كانون ثاني/ يناير 2020 منحت املجموعة ثالثة عقود أولها في مجال توزيع النفط في سورية، 

)20(  جوزيف ضاهر، االقتصاد السيا�سي في سورية:
https://2u.pw/GFBKA
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ي بانياس« )21(، واستفادت مجموعة  وثانيها إنشاء مصفاة نفط جديدة، وثالثها توسيع مصب النفط ف
ي. ي والسياح ي مجال االستثمار الفندق القطان من عقود حكومية ف

ي حلب  ي حمص عام 2018 وف كانت الحكومة السورية قد أعلنت تشكيل ثالث شركات قابضة ف
ي أعلن عنها كماروتا  ودمشق عام 2019 بغاية تنفيذ إعادة اإلعمار، وكذلك املدن الجديدة الت
ى ضعف التمويل الحكومي وغياب االستقرار  يء نظًرا إل ي، لم ينفذ منها أي �س ي وباسلينا سيت سيت
ى سبيل املثال، قد  ي مجال الكهرباء عل ي ف ى بعض العقود مع الطرف اإليران ي، حت ي واألمن السيا�س
فشلت لعجز النظام عن الوفاء بالتزاماته املالية، األمر ذاته مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية 
ي توسيع ميناء طرطوس، وما زال وعًدا كبقية  ف باستثمار خمسمئة مليون دوالر  ي وعدت  الت

ي إطار التشاركية املعلنة. يء ف ي أعلن عنها ولم ينفذ منها �س املشروعات والشراكات الت

أصدر النظام السوري بتاريخ 2 حزيران/ يونيو 2021 املرسوم التشريعي رقم 18 بغاية تشجيع ب. 
االستثمار وجذب االستثمار األجنبي، طارًحا حزمة واسعة من مغريات الجذب االستثماري بدرجة 
شكلت خروًجا عن املألوف السوري، وعلى الرغم من أن املحلل االقتصادي خالد تركاوي في حديث 
له لعنب بلدي قال: »إن القانون لم يأت بجديد، بل هو حل محل جملة قوانين مبعثرة سابقة«)22(، 
وبغض النظر فإن القانون حمل جملة من املحفزات املهمة في املستوى النظري، فقد أعفى مستوردات 
اآلالت وخطوط اإلنتاج ووسائط النقل، لصالح املشروعات الحاصلة على إجازة استثمار من جميع 
الرسوم الجمركية واملالية واإلضافات غير الجمركية، شرط استعمالها ألغراض املشروع، وكذلك 
إعفاء مستوردات مواد البناء والتجهيزات واآلليات ووسائط الخدمة غير السياحية، وكذلك األثاث 
الالزم وتجهيزات تأثيث املجمعات السياحية والفنادق من الدرجة املمتازة واألولى والثانية ومراكز 
التسوق من جميع الرسوم الجمركية واملالية واإلضافات غير الجمركية شرط أال تتجاوز قيمة 

املستوردات الحدود اآلتية:

50 % من قيمة التكاليف االستثمارية التقديرية- 

30 % من التكاليف االستثمارية التقديرية للمنشآت من الدرجة األولى والثانية شرط عدم - 
وجود ما يماثلها من اإلنتاج املحلي

األعلى -  املجلس  بقرار من  املتضررة  املنشآت  تأهيل  التقديرية إلعادة  التكاليف  30 % من 
لالستثمار

كذلك طرح هذا القانون مجموعة من الحوافز الضريبية ومنها- 

تستفيد مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء ضريبي دائم 100 %. - 

 تستفيد املشاريع التي تقوم في املناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات املستهدفة بالتنمية - 
من تخفيض ضريبي قدره 75 % من ضريبة الدخل ملدة 10 سنوات للمشاريع الصناعية التي تصدر 

50 % من طاقتها اإلنتاجية

عدم إخضاع املشروعات ألية أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل اإلجرائي- 

)21(  املرجع السابق.

)22(  حديث لالقتصادي خالد تركاوي ملوقع عنب بلدي بتاريخ 2021/5/21.
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حق التملك أو االستئجار ألية عقارات يستلزمها إقامة املشروع أو توسعته في حدود حاجة - 
املشروع وبعد موافقة املجلس األعلى لالستثمار في حال تجاوز سقف امللكية

السماح بفتح حسابات مالية بالليرة السورية والقطع األجنبي لدى املصارف السورية وحق - 
تحويلها

وبحسب مركز جسور، فإن القانون حاول أن يحدد اإلعفاءات الجمركية والضريبية بشكل واضح، وأال 
تترك لتقديرات الجهات املشرفة)23(، ومنع املصادرة إال بقرار قضائي، أما إذا استدعته املصلحة العامة، 

فيكون مقابل تعويض يعادل كامل قيمة املشروع مقدرة باألسعار السائدة بتاريخ املصادرة.

وقد كلف النظام بعًضا من رجال األعمال العاملين بالداخل بالسفر إلى كل من مصر والسودان واإلمارات 
العربية املتحدة، بغاية مقابلة رجال األعمال السوريين الذين أقاموا مشروعات استثمارية في تلك الدول، 
وإقناعهم بالعودة برؤوس أموالهم إلى سورية، وإعطائهم وعوًدا وضمانات بتسوية أوضاعهم األمنية ورفع 
الحجز عن ممتلكاتهم، لكن ال يبدو أن هناك من وثق من رجال األعمال أو وافق على هذه العروض، وذلك 
نظًرا إلى حالة التردي االقتصادي وشيوع حالة من عدم االستقرار األمني والسيا�سي وتعطل الحل السيا�سي، 
ولسان الحال يقول إن أي استجابة منهم أو من أي باحثين آخرين عن استثمار، ال يعدو أن يكون مغامرة 

محكومة بالخسارة والفشل.

أفكار أولية قد تساهم في تعافي الوضع االقتصادي واستقراره. 3

نقطة البداية هي تحقيق حالة معقولة وقابلة للتوسع والرسوخ لجهة الوضع األمني وتنشيط الوضع 
السيا�سي، وظهور فاعلية مجتمعية ذات إرادة جمعية ومصممة على الخروج من هذه الحالة وما تركه 
الصراع من تداعيات، ولكن هذه األمور كلها تبقى مرهونة بانطالق الحل السيا�سي املنشود،  وتوفر إرادة 
دولية جادة لتوفير عوامل إنجاحه، وتالًيا فإن أي حديث عن تعافي االقتصاد السوري وإعادة االستقرار 
إلى ديناميات نموه قبل اشتغال هذا الحل، سوف يبقى مجرد آمال من حق كل سوري الحلم بتحققها، 
لكن ال يعفي من الخوض في سبل تحقيقه ولو من باب افترا�سي، وثمة عوامل إطارية من املهم توفرها، 
كضرورة وجود بيئة قانونية واضحة ومحروسة بالدستور وكذلك باإلعالن الدستوري املؤقت الذي 
سيعمل به في املرحلة االنتقالية، في حال تأخر التوافق على دستور قبل انطالقتها، وتذهب هذه الدراسة 
إلى أهمية تبني نهج اقتصادي واضح يتبنى اقتصاد السوق من دون مداورة، وفتح املجال أمام املبادرة 
الفردية وتدفق االستثمارات األجنبية التي ستلعب الدور الرئي�سي في عملية إعادة اإلعمار املكلفة، وفي 
هذه الحيثية قد يكون صحيًحا ما يذهب إليه بعض املتابعين لسياسات املراكز املالية الرأسمالية كالبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس، بخاصة املتحمسين منهم لنهج اقتصاد السوق، من أنه من 
الطبيعي أن يتسبب هذا النهج بإيقاع ضرر وأعباء اقتصادية مؤملة لفئات وشرائح اجتماعية واسعة في 
املراحل األولى من تطبيقه التي يحتاج إليها حتى يستقر، ويبدأ بعدها الفاعلون االقتصاديون وأصحاب 
رؤوس األموال، بتأدية الدور االجتماعي املطلوب منهم لضمان استقرار الحالة العامة التي تخدم نمو 
هذا النمط، مع ذلك يمكن أن يتضمن الدستور الجديد مجموعة من القوانين التي تسمح بالتحكم 
بعالقات السوق، ما دامت قوانين السوق غير قابلة للتحكم فيها،  وتنشيط منظمات املجتمع املدني 

)23(  قانون االستثمار رقم 18 لعام 2021، تجميع قوانين أم تحفيز بيئة استثمارية، مركز جسور للدراسات، 2021/5/20.
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ومنها النقابات للدفاع عن مصالح الفئات املتضررة، وتوسعة صناديق الدعم االجتماعي ودعمها.

ومن املقدمات أيًضا ومع انطالقة الحل السيا�سي، أن تعاد املناطق الخارجة عن سيطرة الدولة إليها، 
وخروج القوى األجنبية ومحاصرة قوى األمر الواقع واستيعابها أو إنهائها، من أجل إمكانية االستفادة من 
الثروات واملوارد التي خسرتها الخزينة العامة،  ومن املهم أيًضا تعاون دول الجوار السوري وأن تساهم 
إيجابًيا في إعادة االستقرار إلى سورية، وفتح املعابر معها وتسهيل حرية الحركة للبضائع واألفراد، وتجنب 

اللعب بالوضع السوري الهش أو تصدير مشكالتهم إليه. 

ولعل من أهم الخطوات التي يمكن أن تساهم في هذه العودة: 

توفير البيانات الدقيقة إلعادة اإلعمار وتوزِعها املناطقي، والعمل على استقبال املساعدات الدولية، . 1
وتهيئة الظروف الستقبال االستثمارات،  وكسب ثقة املؤسسات املالية الدولية الستدراج قروض 
والتجربة،  للعفوية  تركها  وعدم  اإلعمار،  إلعادة  الالزمة  الخطط  ووضع  األجل،  طويلة  ميسرة 
وإعطاء أولوية قصوى للبنى التحتية وإعادة تأهيلها وتنمية القطاعيين الزراعي والصناعي على وجه 

الخصوص، وإعادة تأهيل البنى واملنشآت املتضررة وتشغيلها.

وضع القوانين الالزمة ملحاربة الفساد والسهر على تطبيقها من خالل جهاز رقابي فعال وتنمية حس . 2
املسؤولية تجاه امللكية العامة.

إعادة النظر في النظام املالي والضريبي ونظام املصارف املعمول به، بما يتناغم والتوجهات االقتصادية . 3
الجديدة.

لقد أفقدت الحرب سورية واالقتصاد السوري معظم كوادره املهنية وأصحاب املهارات واالختصاص، . 4
إما بالتهجير أو باالعتقال والقتل، وهذا يتطلب العمل الحثيث على برامج تأهيل كوادر جديدة، وتوفير 

ما تستلزمه من معاهد ومدربين تسد حاجة االقتصاد للقوى البشرية املدربة.

 وضع الخطط الالزمة وتهيئة الظروف والبيئة األمنة واملؤهلة لعودة الالجئين والنازحين داخلًيا إلى . 5
مناطقهم، فعدا عن حقهم في العودة إلى أمالكهم وبيئتهم التي أجبروا على تركها، فهم يشكلون نصف 

املجتمع السوري، وطاقة بشرية يحتاج إليها تعافي االقتصاد السوري ونموه.
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رابًعا - تحديات إعادة االستقرار على املستوى االجتماعي

خرج كثير من السوريين عام 2011 ينشدون التغيير على أمل العيش بوطن تتحقق فيه كرامتهم وحريتهم، 
وقد حرموا منها قرابة ستة عقود. لكن عوامل عدة داخلية، أهمها نتائج سياسات التمييز التي اتبعها النظام 
والتدخالت الخارجية غير املالئمة، حطمت آمالهم وزادت من االنقسام االجتماعي، بعد أن تحولت الثورة إلى 
شكل من أشكال الحرب األهلية والصراع الخارجي في سورية، ما دفع ماليين السوريين إلى النزوح في الداخل 

 لها في تاريخها. 
ً

أو اللجوء إلى الخارج، في إعادة توزع ديموغرافي لم تعرف سورية مثيال

ترافق ما سبق مع تفتيت في مستوى البنى االجتماعية، وأهمها األسرة، وتوزع مكوناتها في بلدان مختلفة 
وفي مخيمات اللجوء، ما يحتاج إلى كثير من الوقت من أجل إعادة لم شمل األسر أو تكيفها من جديد مع 
البيئات والظروف الجديدة، وما قد يحمله ذلك من تغيرات سلبية وإيجابية على املدى البعيد، سواء في 

مستوى األفراد أم الجماعات، بما في ذلك إمكانية العودة واالستقرار من جديد في البلد األم.

وعلى الرغم من توقف املعارك الكبيرة على األرض السورية منذ حوالى سنة، فقد تفاقم الفقر والعوز إلى 
درجة صار فيها تأمين أبسط مقومات الحياة، كالخبز والوقود، هو كل ما يطمح إليه السوري املستكين ملصيره 

في الداخل، وبخاصة، في مناطق سيطرة النظام الذي ادعى انتصاره على أنقاض سورية املنكوبة. 

وإذا كان إخراج السوريين من الحالة املعيشية املزرية التي وصلوا إليها من كبرى مهمات إعادة البناء 
 عاجلة، وقد ترك القمع 

ً
االقتصادية، فإن ثمة كثير من املشكالت االجتماعية التي تتطلب بدورها حلوال

والحرب كثيًرا من املآ�سي االجتماعية واملظالم التي ال يمكن القفز فوقها في الطريق إلى بناء سورية الجديدة 
بعد الوصول إلى حل سيا�سي مالئم، ومنها رأب الصدوع االجتماعية باعتماد حلول مبتكرة، على رأسها العدالة 
االنتقالية من أجل محاكمة مجرمي الحرب واإلفراج عن املعتقلين وتعويض ذوي الضحايا واملتضررين 
على املدى القريب، ثم العمل على معالجة مخلفات االستبداد والحرب، بما في ذلك إعادة بناء رأس املال 
االجتماعي وتنميته ومعالجة املشكالت الطائفية والعرقية وتحييد خطاب الكراهية والنزوع إلى االنتقام، 

بهدف نهائي يتمثل في تحقيق االستقرار والوصول إلى مجتمع املواطنة ودولة القانون.

تحديات إعادة بناء رأس املال االجتماعي. 1

ُيعّرف رأس املال االجتماعي بأنه »ما تم تراكمه في مجتمع ما، أفراًدا وجماعات ومؤسسات، من قيم 
وروابط وشبكات اجتماعية مبنية على الثقة املتبادلة بين أفراده وجماعاته، ومؤثرة ومتأثرة باملؤسسات 
املجتمعية الناظمة للحياة العامة التي تسهل التعاون والتضامن بين أفراد املجتمع، وترسخ أسس التماسك 
واالندماج االجتماعي، وتعمل بشكل حثيث لخلق اإلنسان الحر والواعي واملنتج والقادر على خدمة الصالح 

العام«)24(. 

)24(  راميا اسماعيل، جاد الكريم جباعي، زكي مح�سي، ربيع نصر، التصدع االجتماعي في سورية؛ أثر النزاع في رأس املال االجتماعي، )املركز 
السوري لبحوث السياسات، دمشق، سورية، 2017(. ص 6.
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لقد تضرر التماسك االجتماعي في عهد االستبداد املستمر بسبب فرض وهيمنة أيديولوجيا وحيدة على 
املجتمع وعدم التأسيس لنظام املواطنة ودولة القانون بهدف بناء رابطة وطنية مشتركة تجمع السوريين، 
كانتماء يتجاوز انتماءاتهم ما قبل الوطنية/ الدولة، فقد جمدت األيديولوجيا البعثية االنتماءات املذهبية 
 وغير منبثقة منها بصورة ديمقراطية، 

ً
 سياسية مفروضة

ً
والقومية وأبقتها تحت الرماد، لتشيد فوقها بنية

تحرسها أجهزة قمٍع متعددة لتثبيت النظام القائم وتمجيد الحكم الفردي املطلق. 

ترافق ذلك مع زيادة الفرقة واالنقسامات االجتماعية الناجمة عن فعل سياسات االستبداد الهادفة 
إلى تشتيت القوى االجتماعية وإعادة هيكلة فعالياتها في خدمته على قاعدة تقديم االمتيازات كمكافأة على 
ا جديدة وعميقة، فكان ثمن تمكين سلطة االستبداد نقيًضا لحالة مجتمع معافى 

ً
الوالء، ما أحدث شروخ

ومتماسك. كما ساهم غياب وتغييب املجتمع املدني أو الحد من أدواره ومساحة عمله، وهو األساس الذي 
يقوم عليه مجتمع املواطنة، في عدم تشكيل قوى اجتماعية عابرة لالنتماءات ما قبل الوطنية على نحٍو ثابت 

ومستقل عن السلطة. 

وجاءت الحرب، بعد حوالي عام ونّيف على انطالق الثورة، لتكشف عما جرى حجبه من انقسامات 
دة اعتمدتها معظم قوى األمر  ِ

ّ
عززتها سياسة فّرِق تسد، ولتضيف إلى سياسات النظام هذه، سياسات مقل

الواقع األخرى، من القوى التي سيطرت على املناطق الخارجة عن سيطرة النظام التي اعتمدت تدريجًيا على 
تشريعات دينية على حساب القوانين املدنية، أو على توطين لتشريعات وقوانين مدنية من دون مناقشتها 
على نحٍو كاٍف. وفي كل الحاالت، حدث ذلك بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراٍف خارجية، تزامًنا مع تثبيت 
الوضع االجتماعي في مناطق النظام من قبل أطراف دولية حليفة أخرى. ثم عمل تأخر الحل السيا�سي املالئم 
على إلحاق مزيد من الضرر في بنية املجتمع، ما جعل من الصعب إعادة بناء املجتمع على أسس جديدة 

وديمقراطية في املستقبل)25(.

من جهة ثانية، عمل النزوح الداخلي على إعادة تشكيل العالقة بين السوريين في اتجاهين؛ فمن جهة، 
أدى النزوح إلى حدوث بعض التوتر بين املجتمعات املضيفة والنازحة، ولكنه عمل، من جهة ثانية، إلى زيادة 
التعارف وبناء العالقات االجتماعية والتخفيف من حدة التباينات في العادات والتقاليد وأنماط العيش. 
لكن مثل هذه الظواهر تحتاج إلى دراسات منفصلة وموثوقة لتحديد نتائجها بدقة ودورها في إعادة بناء 
التماسك االجتماعي من جديد في املستقبل. وتوجد مثل هذه العالقة اإلشكالية بين املجتمعات النازحة 
واملضيفة في ظروف إقامة النازحين في املخيمات، ولو بدرجة أقل بسبب قلة الفروق في أنماط الحياة وتشابه 

البيئات االجتماعية، وينطبق األمر ذاته على السوريين املقيمين في مخيمات دول الجوار املضيفة. 

وغنّي عن القول إنه من غير املمكن الوصول إلى نتائج مهمة على صعيد عملية التماسك االجتماعي املنتظر 
من دون بناء مؤسسات صحية وتعليمية وثقافية يتشاركها الجميع، وذلك من ضمن برامج تنموية شاملة، 
 عن الشروع في محاكمة مجرمي الحرب بما يساهم في تحقيق درجة ما من العدالة االنتقالية الضرورية 

ً
فضال

من أجل تأمين مشاركة السكان في الحل السيا�سي وتوفير مزيد من األجواء اآلمنة لعملية التغيير. 

وهكذا، فإن إعادة البناء في املستوى االجتماعي، مثل باقي املستويات، مرتبطة بحل سيا�سي مالئم على 
أساس القرار 2254، من دون ذلك ربما »ستفشل القوى الغربية في توظيف إعادة اإلعمار كأداة سياسية، 
ألن األسد قام بحساباته سلًفا وهو على دراية بأنه لن يحصل تمويل واسع النطاق يساعده في تحقيق 

)25( https://bit.ly/2S3EOJo .بتصرف ،

https://bit.ly/2S3EOJo
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االستقرار«)26(.

تهدف إعادة بناء املجتمع إلى تكوين رأس مال اجتماعي كثروة وطنية جديدة، تتضمن مشاركة املجتمع 
املدني في اتخاذ القرارات والدور الفاعل للمرأة وتوافر الضمانات األمنية لحرية التعبير والتفاهم على املشتركات 
الوطنية. وتهدف السياسة االجتماعية الناجعة إلى »تحقيق العدالة االجتماعية كهدف بعيد األجل، وذلك 
عبر أهداف فرعية تتمثل في تأمين سبل العيش الالئقة واملستدامة، واالندماج االجتماعي والحق في املشاركة 

والتعبير واملساءلة العامة وتجاوز االقصاء والتهميش«)27(. 

تحديات املشكلتين الطائفية والقومية. 2

تقوم العالقات اإليجابية بين مكونات املجتمعات ما قبل الوطنية، ومنها الطوائف واإلثنيات، على مبدأ 
التسامح والتعايش، ولكن ذلك ال يحول دون انقالب هذه الحالة إلى عالقات سلبية في حاالت وأحداث معينة 
لة، ولم يكن تاريخ سورية استثناًء.  وقظ الفتن النائمة أو تستحضر مظلوميات حقيقية أو ُمتخيَّ

ُ
يمكن أن ت

ففي تاريخ سورية الحديث يمكن اإلشارة إلى حوادث أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات كمثال لظهور 
خذ مظهًرا فاقًعا في 

ّ
العامل الطائفي واستغالله في الصراع بين جماعة اإلخوان املسلمين والنظام الذي ات

أدبيات الطليعة املقاتلة وسرايا الدفاع وممارساتهما.

ظهر ذلك أيًضا على هامش أحداث الثورة السورية في 2011، ولم يكن ذا شأن حتى دخول أجندات 
اإلسالمية  واملجموعات  النظام  ذلك  ويشمل  الطائفي،  التجييش  مع  مصالحها  تتساوق  أخرى  أطراف 
املتطرفة وداعميهم في كل من طرفي املحور السني – الشيعي الذي تشكل في املنطقة بعد أسلمة الثورة 
اإليرانية )1979(. ومع ذلك، بقيت األهداف واملواقف متنوعة ومتداخلة، ولم يكن املسار الطائفي إال واحًدا 
منها، يشتد ويضعف كلما اقتضت الحاجة إلى التجييش، ولم يتحول إلى سلوك ممنهج إال لدى تنظيم داعش 

والفصائل املسلحة األقرب إلى نهج منظمة القاعدة. 

وفي كل هذه الحاالت لم يشمل السلوك الطائفي املستوى الشعبي، ويعدُّ ذلك من األمور التي تدعو إلى 
التفاؤل في ما يتعلق ببناء التماسك االجتماعي والوصول إلى دولة املواطنة وتجاوز عقابيل الحرب. يمكن 
االستدالل على ذلك بوضوح من خالل حركات النزوح الداخلي من مناطق االشتباكات التي كانت بمنزلة 
حاضنة للثورة، نسبًيا، إلى املناطق اآلمنة املوالية للنظام، نسبًيا أيًضا، وعدم حصول أي حوادث ذات شأن 

بين املقيمين والنازحين.

 عن قاعدة بيانات 
ً

وقد أوردت دراسة ملؤسسة راند RAND بعض املعلومات الكمية ذات الداللة نقال
اإلرهاب العالمي، وأجريت مقارنة بين محافظتي درعا وإدلب، وكلتاهما كانتا مهًدا للثورة ولهما حدود مفتوحة 
مع دولة مجاورة يمكن أن يأتي من خاللها الدعم. ووفًقا لهذه البيانات فقد حدث 39 هجوًما إرهابًيا في 
 )%13(، في حين شهدت محافظة 

ً
محافظة درعا بين عامي 2011 و2016 بينها 5 هجمات يمكن عدها طائفية

)26(  سالم سعيد وجهاد يازجي، إعادة إعمار سوريا: إعادة اندماج وبناء سالم عادل اجتماعي ا أم إعادة ترسيخ للنظام؟ )مؤسسة فريدريش 
إيبرت، كانون األول/ ديسمبر 2018(، ص 1.

)27(  راميا اسماعيل، جاد الكريم جباعي، زكي مح�سي، ربيع نصر، التصدع االجتماعي في سورية؛ أثر النزاع في رأس املال االجتماعي، )املركز 
السوري لبحوث السياسات، دمشق، سورية، 2017(. ص 8.
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إدلب في الفترة ذاتها 155 هجوًما إرهابًيا بينها 27 هجوًما طائفي الطابع )%17.5(. وتبقى هذه املعطيات حول 
العنف الطائفي محدودة إن قورنت بما حدث في املناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش)28(. 

ا على محافظة إدلب في عامي 
ً
لكن مثل هذا الفرق بين املحافظتين يمكن عزوه إلى سيطرة قوى أكثر تطرف

2015 و2016، حيث حدثت معظم الهجمات الطائفية في هذين العامين. وأشارت هذه الدراسة إلى أن 
الفرق بين املحافظتين في ما يتعلق بالعمليات اإلرهابية ذات البعد الطائفي يعود إلى أن تدفق الدعم كان أكثر 
ا عبر الحدود األردنية إلى محافظة درعا، وبدور أوضح للواليات املتحدة، في حين كان الدعم شبه مفتوٍح 

ً
ضبط

إلى محافظة إدلب عبر الحدود التركية من دول الخليج وغيرها. ومن جهة ثانية، انعكس النفوذ الكبير ملنظمة 
القاعدة وجبهة النصرة/ هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب إلى أن عدد الذين يصفون أنفسهم معتدلين في 
إدلب أقل بمرتين من نظرائهم في درعا، ويعود ذلك إلى تدفق املتطرفين بنسبة أكبر إلى إدلب، في حين اقتصر 

التطرف في درعا على تنظيم واحد هو )جيش خالد بن الوليد( الذي كان قد بايع تنظيم داعش)29(. 

مع تزايد التدخالت الخارجية وفرض أجنداتها على الساحة السورية، ظهرت مالمح صراع قومي عربي – 
كردي، عززه التدخل التركي واحتوائه مجموعات املعارضة املسلحة في الشمال السوري من جهة، وتدخل 
حزب العمال الكردستاني التركي عن طريق جناحه السوري – حزب االتحاد الديمقراطي الكردي من جهة 
ثانية. لكن باستثناء محاوالت تأجيج حالة العداء بين املكونين العربي والكردي، بقيت العالقات العربية – 
الكردية، الضاربة جذورها في شمال شرق سورية، مستقرة وال تشكل مشكلة جدية للتماسك االجتماعي 

السوري، ال اآلن وال في املستقبل املنظور. 

معالجة تركة االستبداد وآثار الحرب. 3

يمكن تمييز عوامل عدة وسمت مرحلة االستبداد في سورية؛ منها تحكم األجهزة األمنية ووضع ممارساتها 
خارج إطار القانون، أو من خالل تضمينه مواد خاصة تساعد هذه األجهزة بالتغول بال رادع وتوجيه تهم 
غريبة لكل من يعارض نظام االستبداد مثل »)هن نفسية األمة(، ومنها غياب الحريات األساسية وأهمها 
حرية التعبير، وتف�سي الفساد، وانتشار البطالة الحقيقية أو املقنعة. وبعد اندالع الثورة، ومن ثم تحولها إلى 
حرب متعددة األطراف الداخلية والخارجية، ناهز عدد الضحايا مليونين بين قتيل وجريح ومفقود ومعوق، 

قدر تكاليف إعادة اإلعمار بأكثر من نصف ترليون دوالر.
ُ
ونزح وهاجر نحو نصف سكان البالد، فيما ت

وفي حالة الوصول إلى حل سيا�سي مالئم، يتطلب األمر جهًدا جباًرا من أجل إيجاد حلول للمشكالت 
االجتماعية وتأمين األمن واالستقرار ملاليين السوريين وتوفير متطلبات الحياة األساسية للسكان وإشراكهم 
في عملية إعادة البناء املنتظرة. على العموم، يمكن االنطالق في تحقيق االستقرار االجتماعي للسوريين 
من خالل عكس الظروف التي سادت في مرحلتي االستبداد والحرب، على سبيل املثال، يتم التعويض عن 
غياب الحريات بإشاعتها وقوننتها، وعن النزوح والتهجير بتأمين الشروط املادية والضمانات األمنية للعودة 
واالستقرار من جديد، وعن تعسف األجهزة األمنية بإخضاعها للقانون وتغيير مهماتها من حماية السلطة إلى 

)28(  كاثلين ريدي Reedy Kathleen، املرونة والطائفية في سورية: دور الدعم األجنبي، في دراسة: مكافحة الطائفية في الشرق األوسط، 
)مؤسسة راند RAND، 2019(، ص 85 – 87.

)29(  املرجع السابق، ص 88.
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حماية األفراد واملجتمع ومؤسساته. 

وتتطلب معالجة آثار الحرب إجراءات عاجلة إلنشاء بنية تحتية عصرية للمدارس وتأسيس نظام تعليمي 
ينشر ثقافة السالم واملساواة ويعيد تربية األطفال على قيٍم جديدة، ويعالج املشكالت النفسية للمتأذين 
من الحرب على نحٍو مباشر، وتخليصهم من ثقافة التطرف واالستبداد. في هذا الصدد، يمكن االستعانة 
بمنظمة اليونيسكو التي لها تجارب للعمل مع البلدان التي مرت بظروف مماثلة، من أجل تغليب ثقافة القيم 
اإلنسانية على ثقافة القيم العقائدية للحد من التطرف. بكالم آخر، من الضروري العمل على أن يكون 

 للسالح في أيدي األطفال والشباب من أجل بناء األوطان على أسس سلمية وحضارية.
ً

الكتاب بديال

لصت خدماته إلى نحو %35 وأقل 
ُ
ونظام التعليم، فقد تأذت البنية التحتية للقطاع الصحي السوري وق

 عنيًفا، ويشكل استئناف الرعاية الصحية وتعميمها، بما في ذلك التأمين 
ً

من ذلك في املدن التي شهدت قتاال
الصحي، حجر األساس لتحسين صحة املواطنين وبناء جيل سليم ومعافى جسدًيا ونفسًيا يمكن أن يساهم 

بفعالية في عملية إعادة البناء وتأمين االستقرار على املدى البعيد.

في دراسة لجامعة كامبريدج )2020( تبين أن اضطراب ما بعد الصدمة كان واضًحا عند أكثر من نصف 
طالب املدارس الثانوية في مدينة دمشق، وبخاصة عند الفتيات. وال شك في أن الحالة أسوأ بالنسبة إلى 
ا أق�سى في ظل سيطرة املنظمات املتطرفة، 

ً
األطفال املتسربين من املدارس، وأولئك الذين عانوا ظروف

وبخاصة داعش)30(. 

يبقى بناء سورية الجديدة على أسس سياسية جديدة، ديمقراطية وإنسانية، حجر األساس من أجل 
معالجة مختلف املشكالت الناتجة من الحرب وبناء أجيال قادرة على مجاراة الشعوب األخرى في مختلف 

ميادين الحياة.

آلية تذليل تحديات إعادة االستقرار االجتماعي وتجاوزها. 4

إذا كان االقتصاد يمكن أن يتعافى بسرعة في حال توافر مقومات نهوضه، كالتمويل والحوكمة املالئمة، 
فإن معالجة اآلثار االجتماعية لعقد من الصراع ليست كذلك، فقد تعرض جيل كامل ملحنة كبيرة في ما 
يتعلق بضياع/ أو قلة فرص التعليم واآلثار الجسدية والنفسية للحرب، وتتطلب إعادته إلى الحياة الطبيعية 

في زمن السلم جهًدا جباًرا ومزيًدا من الوقت والصبر والحكمة.

تبدأ خطوات تجاوز تحديات إعادة االستقرار االجتماعي على نحو شامل في إطار الحل السيا�سي القابل 
للحياة، وبغير ذلك، ستكون اإلجراءات أقل نجاعة ومحدودة التأثير وضيقة النطاق، كما في الجهد الذي 
يمكن أن تبذله الجمعيات األهلية ومنظمات املجتمع املدني، على أهمية دورها. ويأتي على رأس األولويات 
ضمان متطلبات الحياة األساسية ملن يفتقدونها، كالغذاء والسكن، تليها الرعاية الصحية وتأمين مستلزمات 

العملية التعليمية. هنا نكون قد وضعنا حجر األساس للبرامج التنموية في هذه املجاالت وغيرها.

في الوقت ذاته، ومن املهمات املنوطة باملرحلة االنتقالية وما بعدها، تأتي العدالة االنتقالية واملصارحة 
االجتماعية لتعيد الروابط االجتماعية على أسس جديدة تقوم على مفهوم املواطنة وسيادة القانون وتنمية 

)30(  https://bit.ly/3bC9mxt

https://bit.ly/3bC9mxt
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حس املشاركة وضمان حرية التعبير، لكن الوصول إلى نتائج مهمة يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل 
ترسيخ أفكار العيش املشترك ضمن إطار االنتماء الوطني السوري الجامع. 

ومن أجل تسريع عملية االستقرار ورفع درجة رأس املال االجتماعي وتحسين صورة املجتمع املدنية 
والقانونية، ثمة مشكالت عدة تجب معالجتها من دون إبطاء، منها ما كان موجوًدا قبل الحرب وتفاقم خاللها 
وبنتيجتها، ومن أهمها: العنف األسري والزواج املبكر وعمالة األطفال وتجنيدهم واالستغالل االقتصادي 

والجن�سي ونقص االلتحاق باملدارس وفقدان الوثائق ومعرفة مصير املعتقلين واملخطوفين وغيرها كثير. 

ويبقى تنفيذ خطط التنمية هو الطريق األهم لرفع مستوى حياة الناس املعيشية وتأمين الخدمات 
املختلفة. وكان ترتيب سورية في دليل التنمية البشرية قد تغّير من 128 عام 2012 إلى 154 عام 2018، 

وانخفض مؤشر التنمية البشرية من 0.64 في 2010 إلى 0.549 عام 2018. 

ومن املؤشرات اإليجابية التي تساعد في إعادة لم شمل السوريين تمسك معظمهم بالحدود الحالية 
لبلدهم، على الرغم من اختالفهم على كثير من القضايا املتعلقة بنظام الحكم، واعتراضهم على ممارسات 
قوى األمر الواقع املسلحة في فرض كانتوناتها في بعض املناطق، وهو مؤشر مطمئن ويمثل إحدى ضمانات 

الحفاظ على الهوية السورية حين الشروع في عملية البناء الشاملة. 

كمؤشرات  حتى  السابقة،  إلى سورية  العودة  فكرة  تتجاوز  أن  يجب  املستقبل  إلى سورية  والنظرة 
اقتصادية، ألن صنوف عدم املساواة التي سادت وقتئٍذ كانت من األسباب املنتجة لثورة 2011، وبخاصة 
في ما يتعلق باملظالم االجتماعية، بما في ذلك سياسات التمييز والتوظيف والفروق التنموية بين املناطق 

الحضرية والريفية، وأهمها سرطان األجهزة األمنية الذي أنهك الجسد السوري وشّل فاعليات املجتمع. 

مما سبق تنبثق ضرورة بناء عقد اجتماعي جديد ونظام حوكمة عادل ومتناسب مع ظروف مختلف 
املناطق ومصالح سكانها في إطار نظام ال مركزي، وضرورة أن تكون املؤسسات السياسية ذات صفة تمثيلية 

حقيقية، وبما يتناسب مع روحية ما جاء في القرارات الدولية املتعلقة باملسألة السورية.
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خاتمة

تعّد عملية إعادة االستقرار بكافة مستوياته إلى الحالة السورية التي زعزعها الصراع الدموي املستمر 
منذ عقد ونيف، عملية في غاية األهمية، ولو على سبيل االستباق بحكم أن الصراع ما زال مفتوًحا، والدول 
املتدخلة ما زالت تحتفظ بجيوشها على األرا�سي السورية، بغاية ضمان حصتها من النفوذ، وبانتظار التوافق 
، وعلى خطورة املستويات األربعة من 

ً
على الحل السيا�سي الذي قالت به ثالثة قرارات أممية، وما زال معطال

حالة عدم االستقرار الذي وصلت إليها األوضاع، إال أن الحالة األمنية تتصدر هذه املستويات، ذلك أن 
االستقرار على باقي املستويات مرتبط باستقرار الوضع األمني، كيما يسير العمل عليها بسالسة نسبية، وإذا 
كان من البدهي أن مساعدة األمم املتحدة والدول الراعية ودول الجوار مهمة وضرورية، كي تسير العملية وفق 
البرنامج املوضوع لها بأقل قدر من الصعوبات، فإن العبء األسا�سي في مجمل عمليات إعادة االستقرار، 
في املرحلة االنتقالية وبعدها، وتذليل تحدياتها، يقع على عاتق السوريين ُجملَتهم، ألنها تتعلق بمستقبلهم 
ملواقفهم  دقيقة  مراجعة  ونخًبا،  وفاعليات  وجماعات  أفراًدا  منهم،  تتطلب  وهذه  أجيالهم،  ومستقبل 
وتصرفاتهم واستقطاباتهم واصطفافاتهم السابقة، وسبل الولوج إلى مستقبل ال يقبل العنف وسيلة لحل 
عّد املرحلة االنتقالية وسلطتها االنتقالية، ومدى 

ُ
الصراعات االجتماعية، ويؤسس لدولة مواطنة وقانون، وت

إنجازها للمهمات املناطة بها على الصعد كافة، مؤشًرا ورائًزا لتمثل السوريين للدروس املأساوية التي خلفها 
الصراع، وتملك اإلرادة الحازمة والواعية لتجاوزها، وطّي صفحة مؤملة ومشؤومة من تاريخ سورية املعاصر، 

م فيها النظام االستبدادي.
ّ
تحك



ُ ّ

ً

ُ ُ

ً
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