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السياسة األمنية آلل األسد في سورية

الجزيرة السورية نموذًجا

عبد هللا النجار)1(

: املقدمة
ً

أواًل

	،
ً

تعكس	السياسة	األمنية	لبلٍد	ما	حرص	قيادته	على	تأمين	مواطنيها	تأميًنا	مطلًقا	حاضًرا	ومستقبال
إلى	 تهدف	 شاملة	 استراتيجية	 عبر	 واجتماعًيا	 واقتصادًيا	 عسكرًيا	 الدولة	 أركان	 توطيد	 يشمل	 بما	
وقائية،	 بأخرى	 استباقها	 أو	 زجرية،	 بإجراءات	 للتهديدات	 بالتصدي	 ورخائه	 رفاهه	 على	 املحافظة	
الفرص	الضائعة،	وتمويه	نقاط	الضعف	 للتعويض	عن	 بما	لديها	من	نقاط	قوة	 الفرص	 واقتناص	

قدر	اإلمكان.

بينما	يشير	إلحاق	كلمة	األمن	أو	أحد	مشتقاتها	بمصطلح	ما	في	بالدنا	إلى	عكس	املرجو	منه،	فتأمين	
السياسة	يعني	القضاء	على	أي	براعم	للديمقراطية	فيها،	بينما	يوحي	تأمين	االقتصاد	بسحق	أي	تنمية	
محتملة	فيه	لصالح	مأسسة	الفساد،	أما	إدخالها	في	الحياة	االجتماعية	فيعني	تقسيم	املجتمع	على	
أسس	طائفية	وقومية	ودينية	إلى	مواالة	ينبغي	لها	أن	تذوب	في	بوتقة	النظام	بغض	النظر	عن	مصلحة	
	إلى	تفكيك	املجتمع	شاقولًيا	وأفقًيا،	وتفكيك	

ً
الوطن،	ومعارضة	ال	مكان	لها	إال	في	خانة	األعداء،	وصوال

تماسكه	في	العمق	في	سبيل	ضمان	استمرار	سيطرة	النظام	على	الحكم.

وهكذا	تتحول	السياسة	األمنية	في	بالدنا	من	وسيلة	لحفظ	البالد	وصيانتها	إلى	مطيٍة	يستخدمها	
الفرد	الحاكم	أو	أسرته	أو	 باملعنى	الضيق	الذي	يشمل	 النظام	ملحاربة	خصومه،	وضمان	استمراره	
حزبه،	واستدامة	بقائه	على	حساب	الفرد	والدولة،	وهو	ما	فعله	نظام	آل	األسد،	حيث	ال	يكاد	الباحث	
يلمح	أي	أهمية	للدولة	السورية،	إال	عندما	تذوب	في	بوتقة	النظام،	أو	تصبح	هي	هو	والعكس	صحيح.

)1(		ضابط	أمن	سيا�سي	سابق،	باحث	في	القضايا	األمنية	والعسكرية.
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ينقسم	البحث	إلى	قسمين؛	يركز	القسم	األول	على	املرتكزات	األساس	للسياسات	األمنية	العامة	
آلل	األسد	في	سورية،	وما	يترتب	على	تلك	السياسات	من	قضايا	تتعلق	بأمننة	الحياة	العامة،	وكيفية	
صناعة	القرارات	األمنية،	واالستراتيجيات	األمنية	في	تفكيك	البنى	االجتماعية	وتعويضها	بالزبائنية.	أما	
القسم	الثاني	فيدخل	في	دهاليز	سياسات	آل	األسد	في	الجزيرة	السورية،	وما	يتفرع	من	تلك	السياسات	
التي	تتعلق	بالتعامل	مع	األكراد،	وتوظيفهم	في	الصراعات	مع	العراق	وبعثه	أو	مع	تركيا،	عالوة	على	
التعامل	مع	عرب	الجزيرة	سواء	عبر	تهميشهم	واالستقواء	األمني	عليهم،	أو	عبر	النظر	إليهم	بوصفهم	
متعاطفين	مع	صدام	حسين،	من	دون	أن	نن�سى	تحريض	املكونات	القومية	للجزيرة	بعضها	ضد	بعض،	

لنختم	هذا	القسم	بتحليل	سياسات	آال	األسد	في	الجزيرة	في	مرحلة	ما	بعد	الثورة.	

تتمثل	مشكلة	البحث	في	اآلتي:	كيف	نجح	آل	األسد	في	سياساتهم	األمنية	في	الجزيرة	السورية،	وما	
اآلليات	التي	لجؤوا	إليها	لضمان	أمنهم	في	هذه	املنطقة	البعيدة	نسبًيا	عن	العاصمة	من	دون	اللجوء	إلى	
تخصيص	املنطقة	بجزء	من	الجيش،	ثم	ملاذا	لجؤوا	إلى	إدارة	املنطقة،	في	مرحلة	ما	بعد	الثورة،	عبر	

وكالء	محليين،	ولكن	لهم	ارتباطات	عاملية؟.		

ثانًيا: مرتكزات السياسة األمنية آلل األسد في سورية

اختزل	حافظ	األسد	الدولة	في	نظامه،	ثم	اختزل	النظام	في	شخصه	إلى	أن	صارت	البالد	وحافظ	
لن	 األسد	 حافظ	 أن	 ما	 لحظة	 في	 للسوريين	 ل	 ّيِ

ُ
خ حتى	 اآلخر،	 عن	 أحدهما	 ينفك	 ال	 األسد	صنوان	

يموت،	ولذلك	لم	يستعدوا	لهذه	اللحظة،	وحين	مات	انتقل	األمر	بسالسة	شديدة	إلى	وريثه	الذي	لم	
يغير	شيًئا	في	أركان	النظام	ومقوماته،	وال	في	أساليب	الحكم	وأدواته،	بل	يمكن	القول	إنه	نجح	موقًتا	
الجميع	حين	 أيدي	 في	 للتطوير	والتحديث	قبل	أن	يسقط	 تقديم	نفسه	بوصفه	صاحب	مشروع	 في	
تبين	أن	الوريث	ليس	أقل	إجراًما	من	أبيه،	وأن	الدبلوماسية	التي	كان	يحاول	مهادنة	الشارع	بها	لم	تكن	
سوى	ضحك	على	الذقون)2(،	وأن	استمراره	لم	يكن	سوى	تكريًسا	لألركان	واملقومات	التي	قام	عليها	

نظام	أبيه،	فما	مقومات	السياسة	األمنية	آلل	األسد	في	سورية؟.

)2(	العقد	الضائع:	حالة	حقوق	اإلنسان	في	سوريا	خالل	السنوات	العشر	األولى	من	حكم	بشار	األسد،	هيومن	رايتس	ووتش،	)16تموز/	
يوليو	2010(،	ص1.
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ا: مقومات األمن وااًلستقرار
ً
ثالث

الحكم بالقوة. 1

إن	املواطنة	املتساوية	وتكافؤ	الفرض	والعدالة	والضمان	االجتماعي،	إذا	ما	أضيفت	إليها	املشاركة	
والشرطة	 األمن	 وقوى	 الوطني	 والجيش	 االنتخاب،	 عبر	صناديق	 السياسية	 الحياة	 في	 الديمقراطية	
التي	تتبنى	عقيدة	وطنية	الحزبية،	تشكل	في	مجموعها	أبرز	مقومات	األمن	واالستقرار	الذي	يعتبر	وليد	

تدابير	سياسية	واجتماعية	واقتصادية	وتعليمية،	وليس	وليد	القوة	العسكرية	واألمنية	فقط.

غير	أنه	على	الرغم	من	انتفاء	هذه	املقومات	فقد	استطاع	النظام	الذي	بناه	حافظ	األسد	فرض	
عن	 )الحكم	 أو	 والبطش	 القوة	 اعتماد	سياسة	 من	خالل	 لعقود	 واالقتصادي	 السيا�سي	 االستقرار	
طريق	القمع(	وفق	هيومن	رايتس	ووتش)3(،	وقد	عبر	عنها	تعبيًرا	واضًحا	شعار	)األسد	أو	نحرق	البلد(	
الذي	رفعه	أتباع	النظام	منذ	اليوم	األول	للثورة،	وشرحه	بوضوح	رئيس	جهاز	املخابرات	الجوية	اللواء	
ما	يسمى	 نفى	وجود	 2016	عندما	 عام	 	 الروسية	 وكالة	سبوتنك	 مع	 اليتيم	 لقائه	 في	 الحسن	 جميل	
بحقوق	االنسان،	واتهم	الّسنة	الذين	يشكلون	80	باملئة	من	مجموع	السوريين	بنشر	الفكر	املتطرف	
بحسب	 الجوية	 املخابرات	 في	 موقعه	 من	 يتابعها	 كان	 التي	 الديني	 الذكر	 حلقات	 من	خالل	 الوهابي	
بالقوة)4(،	واستشهد	ببيت	شعر	لبدوي	الجبل	يقول	فيه	))الحق	 بأنه	ال	يؤمن	سوى	 زعمه،	مضيًفا	
ما	سّن	القوي	بسيفه	...فبحّده	التحليل	والتحريم((،	وبذلك	فقد	أفصح	عن	الحقيقة	التي	يقوم	عليها	

الحكم	واألمن	واالستقرار	في	نظام	األسد.

ويؤكد	محمد	مخلوف	خال	رأس	النظام	أن	بشار	األسد	لن	يستطيع	أن	يحكم	مثل	أبيه	ما	لم	ينل	
الحكم	بالقوة	العسكرية	في	إشارة	إلى	أحداث	الثمانينيات	من	القرن	املا�سي،	وذلك	في	حديث	مباشر	

جمعه	بالدكتور	رياض	حجاب	رئيس	وزراء	سورية	سابًقا)5(.

العسكري	 القوة	األمنية	والبطش	 الثمانينات	تمكن	حافظ	األسد	من	ترسيخ	 انتهاء	أحداث	 فمع	
والء	 إلى	ضمان	 لجأ	 قد	 كان	 ذلك	 إلى	 الوصول	 أجل	 ومن	 البالد،	 في	 واالستقرار	 لألمن	 وحيًدا	 مقوًما	

)3(	العقد	الضائع:	حالة	حقوق	اإلنسان	في	سوريا	خالل	السنوات	العشر	األولى	من	حكم	بشار	األسد،	ص4

)4(	د.م،	»اللواء	جميل	الحسن:	الغرب	يشبه	الراعي	الذي	يربي	ذئبا	في	منزله«،	وكالة	سبوتنك	الروسية،	)3	تشرين	الثاني/	نوفمبر2016(،	
https://2u.pw/vE0Px

)5(	مقابلة	للباحث	مع	الدكتور	رياض	حجاب	رئيس	وزراء	سورية	سابًقا،	)د.ت(.
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الجيش	واألمن	عبر	تطييفهما،	ووضع	أكثر	املقربين	إليه	على	رأس	قيادتيهما.

بدأت	عملية	تطييف	الجيش	العربي	السوري	مع	استيالء	حزب	البعث	على	السلطة	في	إثر	انقالب	
الضباط،	 وصف	 الضباط	 من	 لهم	 املوالين	 غير	 بتسريح	 االنقالبيين	 وقيام	 	،1963 مارس	 آذار/	 	8
واستبدال	ضباط	وصف	ضباط	بهم	من	املوالين	من	أقاربهم	وعشائرهم	ومناطقهم	التي	ينحدرون	منها،	
العلوية	هم	محمد	 الطائفة	 أبناء	 من	 ثالثة	 في	قبضة	 كانت	 الحزبية)6(	 للجنة	 العليا	 القيادة	 أن	 وبما	

عمران	وصالح	جديد	وحافظ	األسد	فقد	جاءت	غالبية	املنتسبين	الجدد	تنتمي	إلى	هذه	الطائفة.

ومع	وصول	حافظ	األسد	إلى	السلطة	عام	1970	باتت	النخبة	الحاكمة	السياسية	والعسكرية	أكثر	
تجانًسا)7(	من	الناحيتين	الطائفية	واإلقليمية،	كونها	استندت	إلى	قاعدة	أضيق	من	ذي	قبل،	تمثلت	

بالطائفة	التي	تغلبت	على	باقي	أنواع	التمثيل	املناطقية	والعشائرية.

وهكذا	فقد	شكلت	النخبة	الحاكمة	املتجانسة	طائفًيا	والجهاز	األمني	املوثوق	مطلق	الصالحيات	
مأسسة	 هي:	 أدوات	 ثالث	 خالل	 من	 ذلك	 تم	 وقد	 األسد،	 نظام	 في	 واالستقرار	 األمن	 مقومات	 أهم	
الطائفية،	والواجهة	الحزبية	التي	مثلها	حزب	البعث	العربي	االشتراكي،	واعتماد	سياسة	العصا	تجاه	

املعارضين.

مأسسة الطائفية. 2

مع	إحكام	قبضته	على	البالد	بعد	التخلص	من	آخر	املناوئين،	وضربة	حماة)8(	التي	ضمن	بها	حكم	
البالد	لعقود	أخرى،	ومن	أجل	تبرير	توجهه	الطائفي	ومصادرته	الجيش	واألمن؛	توجه	حافظ	األسد	
	من	صناديق	

ً
إلى	مأسسة	الطائفية	في	الحزب	والدولة	واملجتمع،	ففرضها	بوصفها	نظاًما	تمثيلًيا	بديال

االقتراع	إلى	جانب	اإلقليمية	والعشائرية	وباقي	التقسيمات	ما	دون	الوطنية	تقوم	على	أسس	مذهبية	
ا	
ً
ودينية	وقومية	وعشائرية	ومناطقية	بذريعة	ضمان	تمثيل	املكونات	كلها،	حتى	بات	هذا	التمثيل	عرف

)6(	محمد	الحاج	علي	وخالد	ابراهيم،	»إعادة	هيكلة	الجيش	في	سورية	الجديدة«،	مركز	حرمون،	)28حزيران/	يونيو2021(،	ص8.

)7(	نيقوالس	فاندام،	الصراع	على	السلطة	في	سورية،	طبعة	ألكترونية	باللغة	العربية،	)د.ن:	كانون	األول/	ديسمبر،	2006(،	ص	191.

)8(		في	2شباط/	فبراير1982	دخلت	قوات	النظام	السوري	مدينة	حماة،	ونفذت	فيها	عملية	عسكرية	ضد	مسلحين	من	تنظيم	الطليعة	
املقاتلة،	استمرت	طيلة	شهر	شباط،	أدت	إلى	مقتل	ما	يزيد	على	30	ألًفا،	واختفاء	اكثر	من	17	ألًفا	من	أبناء	املدينة	بحسب	تقديرات	
الشبكة	السورية	لحقوق	االنسان	في	تقريرها	الصادر	بعنوان	))الذكرى	األربعون	ملجزرة	حماة	1982	تتزامن	مع	عودة	رفعت	األسد	إلى	

 https://2u.pw/Vidvx	،202228شباط/فبراير	األسد((،	بشار

https://2u.pw/Vidvx
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الوطنية	 الهوية	 الخلف	عن	 إلى	 بذلك	خطوات	 متراجًعا	 بذاتها،	 قائمة	 إلى	مؤسسة	 الزمن	 مع	 تحول	
وتنشيطها،	 الوطنية،	 قبل	 ما	 )النزعات(	 املنافسات	 إحياء	 في	 أسهم	 الذي	 األمر	 الجامعة،	 السورية	

وإذكاء	روح	التنافس		والتناحر	البيني	بين	هذه	املكونات	لضمان	والئها	للنظام.

وصار	 األمنية،	 واألجهزة	 بالجيش	 امللتصقة	 املزيات	 إحدى	 الطائفية	 باتت	 فقد	 الحال	 وبطبيعة	
هذان	القطاعان	املهمان	من	نصيب	طائفة	واحدة،	وإن	كان	األمر	ال	يخلو	من	تمثيل	ضعيف	لبعض	
فيها	من	مثل	 تمثيل	 أي	 املكونات	من	 بينما	حرم	بعض	 إلى	آخر،	 الطوائف	تختلف	نسبته	من	جهاز	

الكرد)9(،	ومع	تقدم	التجربة	تحولت	الطائفية	إلى	مؤسسة	تقوم	على	األركان	األربعة	اآلتية:

	 إقصاء	السوريين	عن	الجيش	واألمن	مقابل	فتح	الباب	على	مصراعيه	أمام	الطائفة	أ.
80	باملئة)10(	على	الرغم	من	أن	 التي	ينتمي	إليها	رأس	النظام	التي	بلغت	حصتها	فيه	أكثر	من	

نسبتها	ال	تزيد	عن	12	باملئة	إلى	سكان	سورية.
	 	ب.

ً
الديني	والطائفي	واإلقليمي	والعشائري،	وجعله	سنة التمثيل	)املحاصصة(	 ترسيخ	
العامة)11(،	وتخصيص	كل	مكون	 املناصب	الحكومية	واملواقع	الحزبية	والوظائف	 في	 متبعة	
عنه	 وتدافع	 املكونات	 به	 تتمسك	 بذاته	 قائم	 عرف	 إلى	 ذلك	 وتحويل	 به،	 خاصة	 بحصة	

وتتنافس	للفوز	به.
	 واتهام	ت. ينتقدها،	 أو	حديث	 رأي	 أي	 قانوًنا	عبر	منع	 املؤسسة	وحمايتها	 شرعنة	هذه	

لها،	 التنظير	 النظام	 إلى	طائفة	 للمنتمين	 يمكن	 في	حين	 الطائفية،	 النعرات	 بإثارة	 منتقديها	
والحديث	عنها،	والعمل	على	تعزيزها	من	دون	أن	يتعرضوا	للمساءلة)12(.

	 تتمتع	هذه	املؤسسة	بحماية	األجهزة	األمنية	ألنها	تشارك	في	اتخاذ	قرارات	التمثيل	ث.
وتقاسم	املناصب	من	خالل	ممثليها	في	اللجان	األمنية	صاحبة	االختصاص	األصيل	في	عمليات	
التوزيع	والتخصيص	والتقسيم،	حيث	يشارك	فيها	أربعة	ممثلين	عن	األجهزة	األمنية	بحوزة	

كل	منهم	قائمة	تتضمن	مرشحيه.)13(.

وفي	خطوة	استباقية	ألي	صراع	محتمل	بين	العسكر،	وألن	حافظ	األسد	يعلم	مسبًقا	أن	أي	تهديد	

)9(		حتى	نهاية	عام	2012	لم	يكن	في	أجهزة	النظام	األمنية	أي	ضابط	سوري	من	أصوٍل	كردية.	

)10(	محمد	الحاج	علي	وابراهيم	الخالد،	»هيكلة	الجيش	في	سورية	الجديدة«،	ص	23.

)11(	هذه	املعلومات	استقاها	الباحث	من	واقع	خبرته	بوصفه	ضابط	أمن	ملدة	12	عاًما	في	محافظة	الحسكة.

)12(	محمد	الحاج	علي	وابراهيم	الخالد،	هيكلة	الجيش،	ص	16.

)13(		تَوّزع	املناصب	)في	املحافظات(	من	قبل	اللجنة	األمنية	التي	يشارك	فيها	أربعة	ممثلين	عن	األجهزة	األمنية	بحوزة	كل	منهم	قائمة	
تتضمن	مرشحيه.
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حقيقي	ال	يمكن	أن	يأتيه	إال	من	جهة	الجيش،	فقد	نظمه	وأقامه	على	أسس	طائفية	وعصبية	عشائرية	
ومناطقية)14(،ابتداًء	من	املراحل	األولية	للقبول	في	الكليات	واملعاهد	العسكرية	حتى	القيادات	العليا،	
مروًرا	بقادة	الكتائب	واأللوية	التي	يجب	أن	توزع	فيها	الوظائف	األساس	بحيث	تكون	الغلبة	فيها	لطائفة	
الرئيس،	وذلك	للقضاء	على	أي	بيئة	مساعدة	لنشوء	مراكز	قوى	داخل	الجيش	حتى	إن	كانت	تنتمي	
للطائفة،	وهو	ما	يفسر	عدم	وصول	رياح	ما	اصطلح	على	تسميته	باملوجة	الثالثة	للتحول	الديمقراطي	
إلى	البالد	في	ثمانينيات	القرن	املا�سي	وتسعينياته)15(،	وعدم	حدوث	انشقاقات	كبيرة	لكتائب	وألوية	

أو	فرق	عسكرية	إبان	انطالق	الثورة	في	آذار/	مارس	2011.

التي	 الجوية	 املخابرات	 إدارة	 مثل	 علوي،	 غير	 انتماء	 أي	 من	 تخلو	 األمنية	 األجهزة	 بعض	 وكادت	
يشكل	العلويون	أكثر	من	95	باملئة	من	كادرها	البشري،	في	حين	يشكلون	ما	نسبته	80	باملئة	من	شعبة	
املخابرات	العسكرية،	و60	باملئة	من	شعبة	األمن	السيا�سي،	وحوالى	70	باملئة	من	الكادر	البشري	في	
الجيش	 عن	 بعدهما	 إلى	 األخيرين	 الجهازين	 في	 نسبتهم	 انخفاض	 ويعزى	 العامة)16(،	 املخابرات	 إدارة	
وسيطرة	ضباط	الشرطة	واملدنيين	من	حملة	اإلجازة	في	الحقوق	عليهما،	األمر	الذي	يحتم	ولوج	نسب	

أكبر	من	باقي	املكونات.

القطرية،	 القيادة	 الفرقة،	حتى	 وهي	 أصغر	وحدة	حزبية،	 من	 الحزبية	 املناصب	 َتقاسم	
ُ
ت كذلك	

وهي	أعلى	سلطة	حزبية،	على	أسس	طائفية	ودينية	وإقليمية	وعشائرية،	وكذلك	الحال	بالنسبة	إلى	
ما	يسمى	بمجلس	الشعب	الذي	سيطرت	عليه	مؤخًرا	قادة	املليشيات	التي	قاتلت	إلى	جانب	النظام،	
في	ما	يشير	إلى	تحوله	إلى	ميدان	تمثيلي	لتلك	الكتائب	والفصائل	العسكرية،	حيث	ضم	أكثر	من	150 

)شّبيًحا(	وقائد	مليشيا)17(	من	مجموع	أعضائه	البالغ	عددهم	250	عضًوا.

وهكذا	ظن	آل	األسد	أنه	في	سبيل	التعويض	عن	صناديق	االقتراع	يمكنهم	فرض	تمثيل	مضمون	
لرؤساء	العشائر	والواجهات	الدينية	واالجتماعية	في	الحزب	والدولة	والجيش	واألمن	والبرملان،	وبهذا	

الشكل	يكون	قد	تم	تمثيل	املجتمع.

ا	اجتماعًيا	عميًقا	إبان	انطالق	الثورة،	فإضافة	إلى	االنقسامات	
ً
وقد	بدت	نتائج	هذه	السياسة	شرخ

)14(	رضوان	زيادة،	»تفكيك	العصبية	العلوية«،	السورية	نت،	24حزيران/	يونيو2021.

)15(	عبدالفتاح	ما�سي،	»الجيوش	واالنتقال	الديمقراطي:	كيف	تخرج	الجيوش	من	السلطة؟«،	مجلة	سياسات	عربية،	ع:	24،	)كانون	
الثاني/	يناير2017(،	ص8.

)16(	استمد	الباحث	هذه	التقديرات	من	واقع	خبرته	بوصفه	ضابط	أمن	سابق،	بينما	ال	توجد	أية	أرقام	أو	تقديرات	رسمية.

)17(	دراسة	خاصة	غير	منشورة	أجراها	الباحث	على	أعضاء	مجلس	الشعب	في	الدور	التشريعي	الثالث،	)تموز/	يوليو،	2020(.
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فإنه	تعرض	النقسامات	على	أسس	 السوري،	 املجتمع	 لها	 التي	تعرض	 والطائفية	 والدينية	 القومية	
عائلية	أيًضا،	فالعائالت	التي	التحقت	بالثورة	وقف	خصومها	أو	منافسوها	إلى	جانب	النظام.

الواجهة الحزبية. 3

	أي	دور	فيه،	وجيء	به	لشرعنة	االستيالء	
ً
أسوة	بانقالب	آذار	1963	الذي	لم	يكن	للبعث	حزًبا	وقيادة

الدفاع	 وزير	 لصالح	 للحزب	 القومية	 بالقيادة	 أطاح	 الذي	 	1970 انقالب	 فإن	 كذلك	 السلطة،	 على	
النافذ،	جاء	بالحزب	هذه	املرة	ليس	لشرعنة	االستيالء	على	السلطة	فقط،	وإنما	من	أجل	تحويله	إلى	
واجهة	تتلطى	خلفها	القيادة	الطائفية،	وترمي	عليه	كل	أوزارها،	وتمهر	باسمه	كل	أحكام	النفي	واإلعدام	
واملصادرة،	لذلك	نصت	املادة	الثامنة	من	دستور	1973	على	أنه	الحزب	القائد	في	الدولة	واملجتمع،	
وبذلك	تمت	شرعنة	االستيالء	على	السلطة	من	قبل	أقلية	طائفية	عسكرية	اشترطت	االنتماء	البعثي	
الحزب،	 بتالبيب	 أمسكت	 ثم	 واملدنية،	 العسكرية	 الحكومية	 واملناصب	 العامة	 الوظائف	 إلى	 للولوج	
تربطه	 من	 كل	 من	 وتصفيته	 إنتاجه	 املطلوب	 املجتمع	 تنقية	 فيه	 تتم	 كبير،	 أمنٍي	 فرع	 إلى	 وحولته	
عالقة	أو	قربى	-	حتى	وإن	كانت	بعيدة	-	بالتنظيمات	واألحزاب	املعارضة،	أو	أحد	املنتسبين	إليها،	عبر	
	بتزكية	أعضاء	عاملين	في	الحزب،	يتحملون	

ً
دراسات	تجريها	مكاتب	التنظيم	في	الفروع	الحزبية	مرفقة

بقربى	 يلوذ	 من	 تأمينه	 عن	 يعجز	 كان	 الذي	 األمر	 الجديد،	 العضو	 انضمام	 مسؤولية	 عاتقهم	 على	
أحد	)املغضوب	عليهم(	سياسًيا،	األمر	الذي	يعني	ببساطة	حرمانه	االلتحاق	بأي	وظيفة	حكومية	ذات	
قيمة،	وال	سيما	إذا	كان	من	حملة	الشهادات	الجامعية،	أو	ضياع	كٍم	ليس	قليل	من	الدرجات	عليه	
إذا	كان	من	طالب	الثانوية	)البكالوريا(	عند	التقدم	إلى	مفاضلة	الجامعات	السورية،	كان	يحصل	عليها	
منتسبو	حزب	البعث	عبر	التحاقهم	بدورات	عسكرية	حزبية	كان	يطلق	عليها	معسكرات	الصاعقة،	
ل	الحزب	إلى	بوابة	عبور	إجبارية	للشأن	العام	ُيختبر	فيه	مدى	الوالء	للنظام،	وتلتقي	فيه	 وبذلك	ُحِوّ
كل	االشتراطات	ما	دون	الوطنية،	الطائفية	والسياسية	واالجتماعية	العشائرية	والعائلية	واملناطقية	

تحت	بند	االنتماء	إلى	حزب	البعث.

اًل تنازل، والعصا للمعترضين. 4

لرغبات	 االستجابة	 أو	 التنازل	 عدم	 سياسة	 األسد	 حافظ	 رسخ	 السلطة	 على	 استيالئه	 منذ	
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ا	في	غير	محله	)18(،	وقد	سار	ابنه	على	نهجه	من	بعده	عبر	إقحام	الجيش	
ً
الجماهير،	واعتبرها	رضوخ

في	قمع	املتظاهرين.

للمجتمع	 تنازل	 النظام	قاعدة	أساًسا	تقوم	على	االمتناع	عن	تقديم	أي	 وفي	هذا	السياق	يعتمد	
حتى	ال	يعتاد	األخير	على	انتزاع	التنازالت	بالقوة،	حتى	وإن	كانت	محقة،	وهو	ما	قيل	للكرد	عن	مشكلة	
أجانب	الحسكة	بعد	أحداث	آذار/	مارس	2004،	بأن	ملفهم	كان	أمام	السيد	الرئيس	إال	أن	ما	فعلوه	
ّرِب	خالل	أحداث	

ُ
أدى	إلى	وضعه	في	األدراج،	كذلك	فرض	عليهم	النظام	تحمل	تكاليف	إصالح	ما	خ

الشغب	كعقاٍب	جماعي	على	ما	فعلوه)19(.

وعّبر	بشار	األسد	عن	ذلك	صراحة	في	خطابه	أمام	مجلس	الشعب	في	30	آذار/	مارس	)20(2011حين	
عّد	تلبية	الدولة	مطالب	شعبها	تحت	الضغط	ضعًفا	داخلًيا،	ال	يختلف	عن	الضغط	الخارجي	الذي	
منها،	 	

ً
بدال والعفو	 الرئاسية	 واملنحة	 التفضل	 مبدأ	 اعتماد	 النظام	 يفضل	 ولذلك	 األعداء.	 يطبقه	

تنازل	 النظام	أن	أي	 القائم	حتى	اآلن،	إذ	يظن	 وتشكل	هذه	العقدة	إحدى	أبرز	أسباب	االستعصاء	
ا	سوف	يؤدي	إلى	انفراط	حبات	املسبحة	في	نظام	متصلب	ال	يحتوي	على	أي	قدر	من	

ً
مهما	كان	بسيط

املرونة.

وملعاقبة	املدن	والبلدات	الثائرة،	فقد	اعتمد	النظام	ما	سمي	بسياسة	)التعفيش(	التي	تم	بموجبها	
نهب	وسرقة	كل	ما	يمكن	نقله	من	األثاث	املنزلي	ومخازن	املستودعات	واملحالت	التجارية،	حتى	طال	
النهب	إكساء	املنازل	وأسالك	الكهرباء	داخل	الجدران،	وأرضيات	املطابخ	والحمامات	إمعاًنا	في	التنكيل	
ا	من	ريف	حماة	الشمالي	بداية	عام	2013	ثم	شملت	كل	

ً
واملعاقبة،	وقد	بدأ	تنفيذ	هذه	العقوبة	انطالق

املناطق	السورية	الثائرة	كعقاب	جماعي	للسكان.

ووتش،	 رايتس	 هيومن	 األسد«،	 بشار	 من	حكم	 األولى	 العشر	 السنوات	 في	سوريا	خالل	 اإلنسان	 حالة	حقوق	 الضائع:	 »العقد	 	)18(
16تموز/	يوليو2010،	ص4.

	أمنًيا	في	محافظة	الحسكة،	وعاين	ذلك	بنفسه.
ً
)19(	كان	الباحث	مسؤوال

https://www.youtube.com/watch?v=S89q-	،2011	آذار/مارس	30	الشعب،	مجلس	في	األسد	بشار	السوري	الرئيس	خطاب	20((
tVZp0o،	شوهد	في	27	آذار/مارس2022.

https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o
https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o


283

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022ملف العدد

ا: فرض التصحر السيا�سي
ً
ثالث

تأميم السياسة. 1

ترجع	عالقة	السوريين	بالعمل	الحزبي	إلى	بداية	القرن	املا�سي،	وقد	برزت	بروًزا	واضًحا	في	العهد	
الفيصلي،	واستمرت	كذلك	إبان	االنتداب	الفرن�سي،	فعرفت	دمشق	ما	يزيد	على	25	حزًبا،	وشهدت	

ا	أيًضا)21(.
ً
ا	شعبًيا	وحزبًيا	واسًعا	وملحوظ

ً
املرحلة	الالحقة	لنيل	االستقالل	نشاط

الوطنية)22(،	 الكتلة	 ظهرت	 ثم	 الوطني،	 الحزب	 منها	 كثيرة	 أحزاب	 تشكيل	 املرحلة	 هذه	 وعرفت	
والشيوعي	 القومي،	 السوري	 والحزب	 نفسه)23(،	 البعث	 حزب	 منها	 البرملان	 خارج	 أحزاب	 إلى	 إضافة	
واإلخوان	املسلمون،	وكان	لكل	منها	منابر	إعالمية	تمارس	من	خاللها	حرية	الرأي،	وأدى	ذلك	كله	إلى	

نضج	الوعي	السيا�سي	الذي	كان	من	ثمراته	سّن	دستور	1950.

بعثيين	 أن	 إال	 عبدالناصر،	 جمال	 من	 بطلب	 الوحدة	 عهد	 األحزاب	خالل	 حّل	 من	 الرغم	 وعلى	
وناصريين	وقوميين	ومستقلين	شاركوا	في		انقالب	الثامن	من	آذار)24(،	ولكنهم	سرعان	ما	تصارعوا	في	
ما	بينهم	على	النفوذ	والسلطة،	وتغلب	البعثيون	على	خصومهم،	ثم	بدأ	الصراع	بين	هؤالء	األخيرين	
أنفسهم،	فتغلب	الضباط	الصغار	الذين	تنتمي	غالبيتهم	إلى	األقليات	على	القيادة	التاريخية	للحزب،	
ثم	انتقل	الصراع	في	ما	بين		هؤالء	الضباط،	وانتهى	أخيًرا	بسيطرة	حافظ	األسد	على	السلطة	وإقصاء	
الجميع،	ومن	ثم	إلغاء	الحياة	السياسية	بموجب	املادة	الثامنة	من	الدستور	الصادر	باملرسوم	التشريعي	
رقم	208	لعام	1973	التي	نصت	على	أن	))حزب	البعث	العربي	االشتراكي	هو	الحزب	القائد	في	املجتمع	
والدولة	ويقود	جبهة	وطنية	تقدمية((،	وبذلك	ق�سى	على	الحياة	السياسة	والتعددية	الحزبية،	وفرض	
التصحر	السيا�سي	في	البالد،	وصادر	الدولة	لصالح	الحزب،	ثم	صادر	األخير	لخدمته،	فأقام	دكتاتورية	
فردية	بواجهة	حزبية		من	دون	أن	يترك	ملعارضيه	ومنافسيه	مكاًنا	في	الحكم	وال	في	املعارضة،	قبل	أن	
تنزاح	االثنتان	في	مرحلة	الثمانينيات	عن	دكتاتورية	عائلية	بواجهة	طائفية	ما	زالت	مستمرة	حتى	اآلن.

)21(	محمد	حرب	فرزات،	الحياة	الحزبية	في	سوريا،	ط1،	)د.م:	منشورات	دار	الرواد،	1955(،	ص116. 

)22(	محمد	حرب	فرزات،	الحياة	الحزبية	في	سوريا،	ص222.

)23(	محمد	حرب	فرزات،	الحياة	الحزبية...،	ص	233.	يذكر	محمد	حرب	فرزات	في	ص	233	أن	حزب	البعث	العربي	ناهض	محاولة	خنق	
الحريات	في	املرسوم	رقم	50	املعروف،	واعتقل	صالح	الدين	البيطار	إلصدار	الحزب	منشوًرا	بهذا	املعنى،	واعُتقل	مرتين،	وطالب	بعض	

النواب	بترك	أمره	إلى	القضاء.

)24(	محمد	حاج	علي	وخالد	إبراهيم،	هيكلة	الجيش،	ص8.
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خالل	السنوات	الالحقات	تحول	حزب	البعث	إلى	جهاز	أمني	وشبه	عسكري	في	آن	مًعا،	وبات	إحدى	
	عن	كتابة	

ً
أدوات	النظام	في	تنفيذ	سياسته	والتجسس	على	معارضيه،	ومن	ثم	مالحقتهم،	إذ	فضال

التقارير	في	إطار	العمل	االستخباراتي	التي	كلفه	به	حافظ	األسد،	بات	لحزب	البعث	كتائب	عسكرية	
وقوات	مسلحة	ما	تزال	قائمة	حتى	اآلن.

التقدمية،	 الوطنية	 بالجبهة	 ما	سمي	 أحزاب	 القاع	 نحو	 معه	 الحزب	 بل	سحب	 فقط	 هذا	 ليس	
فتضاءل	العمل	الفكري	لديها	قبل	أن	تتحجم	تنظيمًيا	بسبب	تحديد	مجاالت	نشاطها،	وتتحول	سريًعا	

إلى	مجموعات	من	املنتفعين.

وعلى	الرغم	من	أن	املؤتمر	العاشر	لحزب	البعث	الذي	عقد	في	حزيران/	يونيو	2005	كان	قد	أو�سى	
بإصدار	قانون	لألحزاب	يسمح	بتشكيلها	وينظم	الحياة	السياسية،	إال	أن	تلك	التوصية	ظلت	حبيسة	

األدراج	كغيرها	من	وعود	اإلصالح	الكثيرة)25(.

قولبة السياسة وتدجين األحزاب. 2

ليست	 ورابعة	 الجبهة	 خارج	 من	 وصديقة	 وجبهة)26(	 معادية	 أصناف؛	 أربعة	 إلى	 األحزاب	 قسمت	
موالية	وال	معادية،	وتسمى	بأسمائها	فقط	من	دون	أي	إضافات.

وبعث	 السيا�سي(	 املكتب	 العمل-	 )رابطة	 الشيوعية	 األحزاب	 وبعض	 املسلمون	 اإلخوان	 يندرج	
وجودهم	 إنهاء	 من	 النظام	 تمكن	 وقد	 أبًدا،	 معهم	 تهاون	 ال	 وهؤالء	 األول،	 التصنيف	 تحت	 العراق	
خالل	عقدي	الثمانينيات	والتسعينيات	من	القرن	املا�سي،	وزج	بهم	في	السجون،	ولم	يتبق	منهم	سوى	
النشاط	الخارجي	لجماعة	اإلخوان	املسلمين	الذي	بقي	يتابعه	حتى	انطالق	الثورة،	ولم	يعجز	عن	رصد	
مع	 االستخباري	 التعاون	 طريق	 عن	 أو	 خارجية	 مصادر	 عبر	 للجماعة	 واالجتماعات	 التحركات	 آخر	

الدول	التي	يقيمون	فيها)27(.

)25(	د.م،	»العقد	الضائع:	حالة	حقوق	اإلنسان	في	سوريا	خالل	السنوات	العشر	األولى	من	حكم	بشار	األسد«،	هيومن	رايتس	ووتش،	
ص3.

)26(	أي	أحزاب	الجبهة	الوطنية	التقدمية	وضمت	حتى	انطالق	الثورة	ثمانية	أحزاب	يقودها	حزب	البعث	الحاكم	هي:	االتحاد	االشتراكي،	
والوحدويين	االشتراكيين،	والعهد،	والشيوعي	»بكداش«،	والشيوعي	»حنين	نمر«،	والسوري	القومي	االجتماعي	-املركز،	واالتحاد	العربي	

الديمقراطي،	واالشتراكيين	العرب.

)27(	استمد	الباحث	هذه	املعلومات	من	واقع	عمله	السابق.
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الثاني،	 التصنيف	 تحت	 عنها	 املنشقة	 واألحزاب	 التقدمية	 الوطنية	 الجبهة	 قائمة	 تنسدل	 بينما	
وهؤالء	بعضهم	مرتبط	بأجهزة	األمن،	وبعضهم	اآلخر	ُيستوَعب	من	قبل	فروع	الحزب،	وتنحصر	هموم	
باملقاعد	 وانتهاًء	 التربية	 مديريات	 في	 التفريغ	 مقاعد	 من	 بدًءا	 الحزبية	 املكاسب	 تقاسم	 في	 أعضائها	
املخصصة	لهم	في	مجلس	الشعب	وبعض	الوزارات،	بينما	تتسابق	قياداتها	في	تقديم	الوالء،	وتتنافس	
على	إظهار	فروض	الطاعة	للفوز	بمقاعد	اللجنة	املركزية	للجبهة	الوطنية	التقدمية	التي	تعني	الترخيص	

للحزب	بالنشاط	العلني.

وفرت	أحزاب	الجبهة	الوطنية	التقدمية	مساحة	مضبوطة	للمرفوضين	أو	غير	الراغبين	باالنتساب	
	يحتاج	إليه	النظام	لالدعاء	بوجود	حياة	حزبية	في	سورية.

ً
إلى	حزب	البعث،	وشكلت	بديال

بينما	انفردت	اللجنة	الوطنية	لوحدة	الشيوعيين	السوريين	ضمن	التصنيف	الثالث،	وكانت	تعامل	
الوضع	االقتصادي	 املتكرر	 انتقادهم	 الرغم	 إليها	على	 املنتسبون	 الجبهة،	فال	يالحق	 معاملة	أحزاب	

واملعي�سي	في	البالد،	حتى	إن	جريدة	قاسيون	الصادرة	عنها	كانت	تطبع	باأللوان،	وتباع	في	األسواق.	

الخانة	 في	 فتصنف	 املعارض	 االشتراكي	 االتحاد	 وحزب	 واألرمنية	 واألشورية	 الكردية	 األحزاب	 أما	
الرابعة،	وعلى	الرغم	من	أنها	تشترك	في	التصنيف	إال	أنها	تختلف	في	أسباب	ذلك.

فاألحزاب	الكردية	حتى	إن	نجحت	في	السيطرة	على	الشارع	الكردي	عبر	ضم	الشباب	الكردّي	إلى	
	،

ً
صفوفها،	فإنها	لم	تشكل	في	يوم	من	األيام	خطًرا	على	النظام،	ألنها	ال	تستهدفه،	وال	تهدد	وجوده	أصال

بل	إن	الشعارات	القومية	التي	ترفعها،	والبيانات	املتطرفة	التي	تصدرها	في	مناسباتها	الكثيرة	جعلتا	
منها	فزاعة	استخدمها	النظام	لتخويف	العرب	وشّد	عصبتهم	خاصة	بعد	احتالل	العراق،	وقد	أفاد	

من	ذلك	أيًضا	إبان	انطالق	الثورة	السورية.

	عن	عدم	رفعها	أية	شعارات	ضده،	
ً

وال	يقيم	النظام	وزًنا	لألحزاب	األشورية	واألرمنية،	فهي	فضال
	على	أنها	مستوَعبة	من	جوانب	عدة.

ً
فإنها	تشكو	من	قلة	املنتسبين،	فضال

أما	بالنسبة	إلى	حزب	االتحاد	االشتراكي	فلم	يعد	يشكل	تهديًدا	للنظام	منذ	ُجففت	منابع	منتسبيه	
الشباب	الذين	توجهوا	إلى	حزب	البعث	لضمان	مستقبل	أفضل،	وتحول	الحزب	إلى	ناٍد	لكبار	السّن	
من	املعارضين	القدامى	الذين	لم	يتمكنوا	من	انتزاع	أي	اعتراف	أو	تنازل	من	النظام	على	الرغم	من	

عقود	طويلة	من	النضال	السلمي.

وعموًما،	لم	تعد	األحزاب	تشكل	خطًرا	على	النظام	بعد	أن	تمكن	من	إلغائها	من	حياة	السوريين.	
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ومنذ	غزو	العراق	توجه	اهتمام	النظام	إلى	مراقبة	التوجهات	ذات	النزعة	االسالمية	التي	باتت	تنتشر	
بين	الشباب	على	وقع	الغزو	األميركي	الذي	وظفه	النظام	في	خدمة	مآربه.

مالحقة األحزاب من دون تمييز. 3

تتضمن	األجهزة	األمنية	كلها	فروًعا	مركزية	لألحزاب	وأخرى	للمعلومات	تركز	نشاط	كليهما	في	متابعة	
نشاط	األحزاب	والهيئات	والتنظيمات	والتجمعات	أًيا	كان	النشاط	الذي	تمارسه	سياسًيا	أو	دينًيا	أو	
خيرًيا...	إلخ،	وتتضمن	فروع	املحافظات	أقساًما	مماثلة	أيًضا	تعمل	كلها	على	متابعة	النشاطات	العامة،	
سواء	كانت	حزبية	أم	سياسية	أم	ثقافية	أم	دينية،	يتم	فيها	العمل	على	محورين	يتضمن	األول	كشف	
الهياكل	التنظيمية	لهذه	الكيانات،	بينما	يتضمن	الثاني	مراقبة	التوجهات	للوصول	إلى	األهداف	التي	
تعمل	عليها.	وفي	األحوال	كلها،	فإنه	على	هذه	األحزاب	كلها	أن	تستعد	ملزيد	من	الضغوط	التي	قد	تصل	
إلى	السجن،	األمر	الذي	يبقيها	ضعيفة	مشلولة	غير	قادرة	على	املنافسة،	ويسري	هذا	على	كل	األحزاب،	
سواء	كانت	قومية	أم	يسارية	أم	دينية،	ما	يعني	أن	األيديولوجيا	التي	تتبناها	ليست	معياًرا	ملالحقتها،	
بل	إن	أي	نشاط	توعوي	قد	يؤدي	إلى	التفاف	الناس	من	كل	اإلثنيات	والطوائف	حول	فكرة	أو	شخص	
هو	محل	مالحقة	من	قبل	النظام	للقضاء	على	كل	مراكز	القوى،	وإبقاء	الساحة	خالية	من	أي	منافسة	
قد	تتحول	إلى	تهديد.	إذ	يجب	إبقاء	الساحة	خالية	من	قادة	يتبع	بعضهم	بعًضا	وفق	تسلسٍل	تنظيمي	

رصين.

الناشطون	 اعُتقل	 نفسها	 وبالطريقة	 الشيوعي،	 العمل	 رابطة	 من	 اليساريون	 اعُتقل	 هكذا	
هو	 فقط	 والسبب	 االرهابية،	 بالتنظيمات	 لهم	 صالت	 أي	 ثبوت	 عدم	 من	 الرغم	 على	 اإلسالميون	
وتأديب	 وتأديب	من	حولهم	 لتأديبهم	 اعتقالهم	 تجميع	أشخاص	حولهم،	فجاء	 إلى	 أدى	 نشاطهم	 أن	
املجتمع	أيًضا.	وسرى	ذلك	على	الناشطين	كلهم	بغض	النظر	عن	نوعية	نشاطهم،	أو	انتمائهم	القومي،	

أو	السيا�سي	أو	الطائفي.

بقي	على	أحزاب	الجبهة	الوطنية	التقدمية	املوالية	فارغة	من	دون	أي	هياكل	تنظيمية	
ُ
وللغاية	ذاتها	أ

املدارس،	 في	 الحال	 وبطبيعة	 الجامعات،	 في	 أو	 الجيش	 في	 النشاط	 عليها	 ومنع	 أو	سياسية	نشيطة،	
وبسبب	عدم	السماح	ملنتسبيها	بولوج	الوظائف	املهمة	عالوة	على	سيطرة	املتزلفين	واالنتهازيين	عليها،	

فقد	ابتعد	الشباب	السوري	عنها.

ا	
ً
إن	األنظمة	العسكرية	التي	حكمت	خالل	ستينيات	وسبعينيات	القرن	العشرين	أغلبها	تركت	هامش
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ن	الطرفين	في	مراحل	الحقة	من	االنتقال	إلى	الديمقراطية	بوسائل	سلمية،	إما	
ّ
لنشاط	األحزاب،	مك

دمت	فيها	ضمانات	أدت	في	النتيجة	إلى	التحول	الديمقراطي	للبالد،	مثلما	
ُ
باالتفاق،	أو	عبر	مساراٍت	ق

حصل	في	البرازيل	وإسبانيا	وغيرهما)28(،	إال	أن	نظام	آل	األسد	خالل	زمني	األب	واالبن	بقي	مصًرا	على	
إغالق	أي	هامش	لعمل	األحزاب،	حتى	بعد	مرور	إحدى	عشرة	سنة	على	الثورة	السورية،	فإنه	ال	يمكن	
في	مناطق	سيطرة	 النشاط	الحزبي	 أو	االجتماع	أو	ممارسة	 الرأي	 للتعبير	عن	 العثور	على	أي	مجال	
في	 للتغيير	 التي	خرجت	عن	سيطرته،	ويفسر	ذلك	بخوفه	من	نمو	أي	قوى	 النظام	بخالف	املناطق	

املجتمع	حتى	داخل	طائفته.

رابًعا: أمننة الحياة العامة في البالد

في	 	1962 لعام	 	1 رقم	 التشريعي	 باملرسوم	 الصادر	 في	سورية	 الطوارئ(	 حالة	 )إعالن	 قانون	 أقّر	
	بالسلطة	التنفيذية	صالحيات	كثيرة	وسلطات	استثنائية	واسعة	

ً
مادته	الرابعة	للحاكم	العرفي	متمثال

املعلنة	 الطوارئ	 في	إعالن	حالة	 دائمة	عبر	االستمرار	 إلى	صالحيات	 آل	األسد	 نظام	 وموقتة،	حولها	
منذ	8	آذار/	مارس	1963	من	دون	انقطاع،	وبذلك	فقد	شرعن	القانون	للنظام	التدخل	في	كل	صغيرة	

وكبيرة،	واتخاذ	إجراءات	احترازية	بذريعة	حالة	الطوارئ.

ال	ينازع	أحٌد	في	ضرورة	أخذ	رأي	األجهزة	األمنية	في	بعض	التعيينات	املتعلقة	بالوظائف	الحساسة	
في	البالد	من	مثل	الجيش	والخارجية	واالستخبارات،	وال	حتى	في	بعض	املوافقات	التي	تتطلب	وضًعا	
أمنًيا	لصاحب	الترخيص	أو	املعاملة	من	مثل	األشغال	املتعلقة	بأعمال	املقالع	وما	يلزمها	من	متفجرات	
ألجل	العمل،	غير	أنه	ليس	منطقًيا	أخذ	رأي	األجهزة	األمنية	في	مسائل	تعد	من	الحقوق	الوطنية	التي	
يقرها	مبدأ	املواطنة		من	مثل	التحقيق	في	مسألة	استبدال	بطاقة	شخصية	تالفة،	أو	تسجيل	مولود	
تجاوز	أهله	مدة	الخمسة	عشر	يوًما	على	تسجيله	في	سجالت	األحوال	املدنية،	أو	موافقات	السماح	
بإقامة	األعراس	في	الصاالت	العامة	على	سبيل	املثال،	أو	تعيين	املوظفين	العاديين	وإعادتهم	إلى	العمل،	
وغيرها	من	الشؤون	التي	ال	تمثل	تهديًدا	ألمن	الوطن،	وال	تدخل	ضمن	املناطق	الحساسة	فيه،	إذ	أن	
رأي	األجهزة	األمنية	في	هذه	املسائل	لن	يقدم	ولن	يؤخر،	وسوف	يحصل	املواطن	على	مسألته،	ما	يثير	
أمننة	 في	نطاق	 إال	 الذي	ال	يمكن	تفسيره	 في	ذلك،	 التحقيق	األمني	 الغاية	من	اشتراط	 	حول	

ً
تساؤال

الحياة	العامة	للمجتمع،	وجعل	األجهزة	األمنية	املتعددة	تتدخل	في	أدق	التفاصيل	وأصغرها،	بهدف	
تحوي	املواطنين	كلهم	إلى	عمالء	ومخبرين	ومصادر	معلومات،	للتجسس	عليهم	وعلى	بعضهم	بعًضا،	

)28(	عبدالفتاح	ما�سي،	»الجيوش	واالنتقال	الديمقراطي:	كيف	تخرج	الجيوش	من	السلطة؟«،	مجلة	سياسات	عربية،	ص24-12.
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ولذلك	فقد	ربط	إجراء	أي	نشاط	مهما	قلت	قيمته	بموافقٍة	أمنية	مسبقة	في	سبيل	وضع	كل	مطارح	
النشاطات	العامة	والخاصة	تحت	املراقبة،	ذلك	ألن	العقيدة	األمنية	تقوم	على	حماية	النظام	ال	حماية	
البالد،	ولذلك	سوف	نرى	أن	النظام	الذي	الحق	تنظيمات	سياسية	ملجرد	أنها	تشكل	تهديًدا	لوجوده	
وحدة	 تهدد	 وتنظيمات	عسكرية	 ألحزاب	 	2011 عام	 بعد	 العنان	 أطلق	 قد	 االستراتيجي،	 املدى	 على	
البالد	ملجرد	أنه	يستفيد	منها	أو	أنها	ال	تشكل	تهديًدا	لوجوده	من	مثل	حزب	العمال	الكردستاني)29( 

واملليشيات	الطائفية	املدعومة	من	إيران)30(.

خامًسا: مركزية صناعة القرار األمني

لقرون	عدة	بقي	الشأن	األمني	حكًرا	على	السلطة،	إال	أن	التقدم	الحقوقي	والسيا�سي	والتطورات	
التي	لحقت	باألنظمة	واملجتمعات	السياسية،	والتي	تكللت	بتعدد	الفاعلين)31(	أدت	إلى	توسيع	دائرة	
عن	 الحديث	 وبات	 الرقابية)32(،	 مرجعياتهم	 وتعدد	 األمني	 القرار	 صناعة	 في	 واملتدخلين	 املشاركين	

السياسات	األمنية	شأًنا	عاًما،	ولم	يعد	حكًرا	على	الحكومة	أو	الحاكم.

الديمقراطية	 القائم،	وبسبب	غياب	 السيا�سي	 بالنظام	 تاريخًيا	 األمنية	مرتبطة	 الفكرة	 كانت	 وملا	
وتداول	السلطة	والتعددية	السياسية،	وسريان	قانون	األحكام	العرفية،	ومنع	األحزاب،	وتجريم	حرية	
التعبير،	ومنع	الرأي	والرأي	اآلخر،	فإن	صناعة	القرار	األمني	في	بالدنا	بقيت	في	يد	حافظ	األسد،	ثم	

انتقلت	بعد	موته	إلى	نطاق	األسرة	الحاكمة.

مكتب األمن القومي وخلية األزمة. 1

بتغيير	 األسد	 بشار	 يقوم	 أن	 قبل	 سابًقا	 القومي	 أو	 الوطني	 األمن	 مكتب	 س	 ّسِ
ُ
أ 	1966 عام	 في	

 13( املعاصرة،	 للدراسات	 الفرات«،	مركز	حرمون	 الديمقراطي	PYD	االنفصالي	شرق	 النجار،	»مشروع	حزب	االتحاد	 	عبدهللا	 	)29(
نيسان/	أبريل،	2020(،	ص23.

)30(	محمد	الحاج	علي	وخالد	االبراهيم،	هيكلة	الجيش،	ص28.

)31(		إحسان	الحافظي،	السياسات	األمنية	في	املغرب:	في	السلطة	وأدوار	النخب	السياسية،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	
السياسات،	2020(،	ص25.

)32(	إحسان	الحافظي،	السياسات	األمنية	في	املغرب،	ص23.
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التسمية)33(،		وهو	أحد	مكاتب	القيادة	القطرية	في	حزب	البعث،	وعلى	الرغم	من	أنه	من	املفترض	أن	
يتم	النص	في	الدستور	على	آلية	تشكيل	مكتب	األمن	القومي،	وصالحياته،	والشروط	الواجب	توافرها	
في	املرشح	لرئاسته،	إال	أن	آل	األسد	أبقوا	عليه	واجهة	إعالمية	ليصادروا	باسمه	صالحيات	املكتب	

الرسمية	التي	تعرفها	كل	دول	العالم.

الوطني	 إلى	مكتب	األمن	 أيًضا	من	أي	إشارة	 	2012 1973	فقد	خال	دستور	عام	 وأسوة	بدستور	
)القومي(	أو	موقعه	في	ترتيب	الجهات	املسؤولة،	ولم	يتم	التطرق	فيه	إلى	آلية	إنتاج	السياسة	األمنية	
املدنيين	 املوظفين	 تعيين	 بصالحيات	 	106 املادة	 في	 منفرًدا	 الجمهورية	 رئيس	 احتكر	 بينما	 للبالد،	
والعسكريين	وإنهاء	خدماتهم	في	تكرار	حرفي	للمادة	109	من	الدستور	السابق،	ما	يعني	أنه	ال	شركاء	
وال	فاعلين	آخرين	في	صناعة	القرار	األمني	على	اإلطالق،	بما	في	ذلك	السلطة	التشريعية	التي	تشركها	
أغلب	الدساتير	في	تعيين	كبار	املوظفين،	ومنهم	قائد	األركان	ورئيس	مكتب	األمن	القومي	على	األقل.

وتاريخًيا	أخذ	مكتب	األمن	القومي	أهميته	من	شخصية	رئيسه،	وعملًيا	فإن	أقوى	رؤساء	املكتب	
في	عهد	آل	األسد	كان	علي	مملوك	القادم	من	إدارة	املخابرات	العامة،	والذي	ترأس	املكتب	بعد	وفاة	

رئيسه	هشام	اختيار	في	تفجير	خلية	األزمة.		

يرى	كثيرون	أن	مكتب	األمن	القومي	هو	املولج	برسم	السياسة	األمنية	في	البالد،	غير	أن	هذا	ليس	
حقيقًيا،	فاملكتب	ال	يملك	صالحية	اتخاذ	القرار،	وهو	مجرد	أداة	تنسيقية	بين	الجهات	األمنية	لتنفيذ	
القرارات	التي	يتخذها	الرئيس،	بمعنى	أنه	ينسق	العمل	بين	األجهزة	األمنية	لتنفيذ	القرارات	املتخذة.

إضافة	إلى	ذلك	فإن	مكتب	األمن	الوطني	ليس	له	دور	رئا�سي	وال	إشرافي	وال	رقابي	على	عمل	األجهزة	
األمنية	كما	يظن	بعضهم،	فاألجهزة	تخاطب	مكتب	الرئيس	مباشرة،	وتتلقى	التوجيهات	منه	أيًضا،	أما	
عالقتها	باملكتب	فهي	محصورة	في	إرسال	بعض	التقارير	اإلعالمية	فقط،	أي	تلك	التي	يراد	منها	إعالمه	
بما	يجري،	وال	ينتظر	منه	رد	أو	جواب	أو	توجيه،	إذ	ال	تنتظر	األجهزة	األمنية	أي	توجيهات	من	مكتب	

األمن	القومي	على	اإلطالق.

كذلك	فإن	اللجان	األمنية	في	املحافظات	التي	يرأسها	عادة	أمناء	فروع	حزب	البعث	يقتصر	دورها	
على	التنسيق	غالًبا	وتتقمص	دور	مكتب	األمن	القومي،	بينما	يتخذ	رؤساء	األجهزة	قراراتهم	بعد	إعالم	

رؤسائهم	في	دمشق،	وهو	غالًبا	القرار	املتفق	عليه	في	مكتب	األمن	القومي.

لم	تكن	خلية	األزمة	التي	شكلها	النظام	بعد	انطالق	الثورة	صاحبة	قرار	في	ما	كلفت	به،	بل	كانت	

رت	تسمية	مكتب	األمن	القومي	إلى	)األمن	الوطني(	باملرسوم	التشريعي	غير	املنشور	رقم	36	الصادر	في	تموز/	يوليو	2009. ّيِ
ُ
)33(	غ
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محض	واجهة	تتلقى	قراراتها	من	مكتب	الرئيس،	ولذلك	لم	يثابر	رؤساء	األجهزة	األمنية	األربعة	على	
17تموز/	يوليو2012،	 في	 له	 التفجير	الذي	تعرضت	 حضور	اجتماعاتها)34(،	وهذا	سبب	نجاتهم	من	
يتح	 لم	 أنه	 إال	 الواسعة،	 األمنية	 وخبرتهم	 الخلية	 الذين	ضمتهم	 األشخاص	 مهنية	 من	 الرغم	 وعلى	
لألسرة	 اختصاص	حصري	 هو	 األخير	 هذا	 الدائرة،	ألن	 باألحداث	 يتعلق	 فيما	 أمني	 قرار	 اتخاذ	 لهم	

الحاكمة،	حتى	ولو	جاء	بخالف	ما	يراه	الخبراء	األمنيون	والقادة	املتخصصون.

حجمه	 عن	 النظر	 بغض	 األمني	 القرار	 صناعة	 على	 الشديدة	 املركزية	 تسيطر	 	 أوسع	 وبتعبير	
ومستوى	أهميته،	سواء	كان	صغيًرا	أو	كبيًرا،	فحتى	القرارات	املتعلقة	بأصغر	القضايا	األمنية	تكون	
السياسة	 إلى	جمود	 أدى	 الذي	 األمر	 في	دمشق،	 املركز	 فيها	من	اختصاص	 القرارات	 اتخاذ	 صالحية	
األمنية،	ومحافظتها	على	شكلها	القديم،	وقساوتها،	وابتعادها	كثيًرا	عن	الواقع،	وعدم	تأثرها	به،	ألنه	
ليس	للمسؤول	املحلي	املباشر	صالحية	اتخاذ	القرار	املناسب،	وتقتصر	سلطاته	على	سرد	القضايا،	

	وتصلًبا	من	اقتراحاته.
ً
واقتراح	القرارات	الالزمة	بشأنها،	وكثيًرا	ما	تأتي	القرارات	أكثر	قساوة

سادًسا: تفكيك البنى ااًلجتماعية القائمة وإنشاء بنى زبائنية

نصت	املادة	الثالثة	من	دستور	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	على	أنه	حزب	قومي،	وأكدت	املادة	
15	منه	أن	))الرابطة	القومية	هي	الرابطة	الوحيدة	القائمة	في	الدولة	العربية..	وتكافح	سائر	العصبيات	
النظام	الذي	أسسه	حافظ	األسد،	 املذهبية	والطائفية	والقبلية	والعرقية	واإلقليمية(()35(،	غير	أن	
وعززه	من	بعده	ابنه	بشار،	رسخ	الطائفية	والعشائرية	واإلقليمية	كما	رأينا	آنًفا	بعكس	املبادئ	املعلنة.

ذ	على	أرض	الواقع،	وهو	 ّفِ
ُ
إن	املثالية	التي	جاءت	في	نصوص	الدستور	بقيت	بعيدة	كل	البعد	عّما	ن

ما	يؤكده	نيقوالوس	فان	دام،	إذ	تبين	أن	الوالءات	الطائفية	واإلقليمية	والعشائرية	القائمة	حوربت	
بوالءات	طائفية	وإقليمية	وعشائرية	موالية	للنظام،	حلت	محلها،	ومارست	كل	صالحياتها،	بل	كانت	
الطائفي	الذي	جير	 أشد	قسوة	وانتقاًما	ألنها	بنيت	على	قاعدة	أضيق،	وصبت	كلها	في	صالح	الوالء	
الوالءات	السابقة	كلها	ملصلحته	وفي	صالح	استمرار	نظامه،	ولذلك	فإن	تعبير	الحلقة	املفرغة	الذي	

تحدث	عنه	فان	دام	ليس	دقيًقا	تماًما)36(.

)34(	عبدهللا	النجار،	مقابلة	خاصة	مع	الدكتور	رياض	حجاب	رئيس	وزراء	سورية	سابًقا.

)35(		دستور	حزب	البعث	العربي	االشتراكي	املادة	15.

)36(		نيقوالوس	فان	دام،	الصراع	على	سورية،	ص	199.
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وفي	خضم	معركته	أنهى	نظام	األسد	كل	القيادات	االجتماعية	القائمة	من	رؤساء	عشائر	ووجهاء،	
بديلة،	 مصلحية	 انتهازية	 قيادات	 وأوجد	 حضرية،	 أم	 عشائرية	 منابت	 من	 القادمين	 أولئك	 سواء	
تسير	في	االتجاه	الذي	يرسمه	لها،	وهكذا	بات	للسوريين	رؤساء	عشائر	ووجهاء	وفاعلون	اجتماعيون	
ومسؤولون	معينون	من	قبل	النظام	رغًما	عن	إرادتهم،	وهو	التغيير	االجتماعي	األهم	الذي	أنجزه	خالل	

العقود	املاضية.

وإنهاء	 تحجيمهم	 أو	 اآلخر	 الطرف	 في	 االجتماعيين	 على	خصومه	 النظام	 قضاء	 من	 الرغم	 وعلى	
إلى	 الحكم،	 في	 أساًسا	 ركًنا	 والعشائرية	 واإلقليمية	 الطائفية	 اعتماد	 في	 استمر	 فقد	 لهم،	 أي	خطر	
الحد	الذي	تبين	فيه	أنها	لم	تكن	وسيلة	تغيير	فقط	بل	كانت	غاية	في	حد	ذاتها،	وربما	كان	هذا	مثار	
أسئلة	سابقة	أجابت	عليها	الثورة	حين	أعاد	بشار	تطبيق	سياسات	أبيه	القديمة،	فتم	إحياء	النزعات	
ِحذت	من	خالل	تشكيل	ميليشيات	تحت	هذه	

ُ
العشائرية	والدينية	واملذهبية	والطائفية	والقومية،	وش

املسميات		قاتلت	إلى	جانبه،	ما	يجعل	هذا	الركن	أساًسا	في	بناء	النظام	الذي	قام	عليه	حكم	آل	األسد.

السياسة األمنية لنظام األسد في الجزيرة السورية. 1

سواء	 النظام،	 طبقها	 التي	 ذاتها	 للسياسات	 سورية،	 من	 جزًءا	 بوصفها	 الجزيرة	 تعرضت	
االقتصادية	منها	أو	السياسية	واالجتماعية	وكذلك	األمنية،	وربما	امتازت	ببعض	السياسات	بحكم	
موقعها	الجغرافي	والجيوسيا�سي	وامتداداتها	اإلقليمية	مع	العراق	وتركيا،	إضافة	إلى	احتضانها	أهم	
نهرين	عابرين	للحدود	هما	دجلة	والفرات،	ما	جعل	لها	موقًعا	جيو-استراتيجًيا	مهًما	لم	يحاول	النظام	
،	وخاصة	من	

ً
استثماره	في	صالح	البالد،	وال	حتى	في	صالح	أبناء	الجزيرة	التي	ربما	تكون	األشد	إهماال

	بذلك.
ٌ
الناحية	االقتصادية،	وقد	يكون	ملوقعها	الجغرافي	الطرفي	عالقة

وعملًيا	لم	تختلف	سياسة	النظام	األمنية	في	الجزيرة	السورية	من	حيث	اعتماده	القوة	والبطش	
ل	اللواء	محمد	منصورة	القادم	من	حمام	

ّ
	وحيًدا	لفرض	األمن	واالستقرار	عن	باقي	سورية،	ومث

ً
سبيال

القراحلة	في	ريف	القرداحة،	والذي	شغل	منصب	رئيس	فرع	املخابرات	العسكرية	في	القامشلي،	دور	
تزيد	 ملدة	 السورية	 الجزيرة	 في	 النظام	 لتنفيذ	سياسات	 الحصري	 والوكيل	 السيا�سي	واألمني	 الو�سي	
على	عقدين	من	الزمن،	أشرف	خاللها	على	دعم	كرد	العراق،	ومالحقة	العرب	املتعاطفين	مع	حزب	
البعث	العراقي	الذي	كان	يطلق	عليه	في	املراسالت	الداخلية	عبارة	)اليمين	املشبوه(،	واستبدل	البنى	

االجتماعية	القائمة	للعشائر	العربية	أو	أقصاها	بحجة	تأييدها	لصدام	حسين.
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وفي	املقابل	تمخضت	حقبة	منصورة	عن	انتشار	الوعي	القومي	الكردي،	وانقشاع	األلفية	الثانية	
عن	قائمة	من	األحزاب	الكردية	يتجاوز	عددها	عشرة	أحزاب	تغطي	أماكن	الوجود	الكردي	معظمها	
من	الجزيرة	إلى	حلب	ودمشق،	بالتزامن	مع	استفاقة	الكردي	على	غربة	وطنية	بات	يشعر	معها	بأنه	
مواطن	من	الدرجة	الثانية،	ما	ولد	لديه	مظلوميتين	سورية	يتساوى	بها	مع	السوريين	جميعهم،	وأخرى	
كردية	تتضمن	حزمة	من	التعامالت	التي	ترتبط	بانتمائه	اإلثني	بات	يفتقد	معها	أي	انتماٍء	لهذا	الوطن.

قادته	 العراقي،	ومعرفته	 الحدود	 باختراق	حرس	 وتباهيه	 تغني	محمد	منصورة	 حضرُت	شخصًيا	
برعاية	 تباهيه	 إلّي	 ونقل	 فلسطين،	 في	 املحتل	 الكيان	 لحدود	 ا	

ً
اختراق لوكان	 كما	 باالسم	 وعناصره	

	أن	سياسات	نظامه	كانت	أحد	أهم	مقومات	استمرارها.
ً

انشقاقات	األحزاب	الكردية،	متجاهال

وثيقة محمد طلب هالل. 2

تلك	 هي	 السورية	 الجزيرة	 في	 األمنية	 البعث	 حزب	 سياسات	 عن	 مسربة	 وثيقة	 أبرز	 تكون	 ربما	
رئيس	شعبة	 املدعو	محمد	طلب	هالل	 التربية	 القادم	من	سلك	 واملعلم	 للمالزم	االحتياط	 املنسوبة	
األمن	السيا�سي	في	الحسكة	عام	)37(1963،	لذلك	فإن	أي	باحث	يريد	التصدي	إلى	السياسات	األمنية	

ال	بد	أن	يعرج	على	الوثيقة	املذكورة.

في	 نأخذ	 أن	 إليه،	 منسوب	 هو	 ما	 واألصح	 هالل،	 طلب	 محمد	 دونه	 ما	 دراسة	 عند	 بد	 ال	 بداية	
الحسبان	مالحظات	عدة،	أولها	أنه	حتى	وفاته	عام	2011	لم	ُيسأل	محمد	طلب	هالل	عن	صحة	نسب	
،	وكوني	

ً
الوثيقة	إليه،	فهو	لم	ينشرها،	ولم	ينسبها	إلى	نفسه	كما	أنه	لم	ينفها،	وربما	ال	يعلم	بها	أصال

ا	في	األمن	السيا�سي	في	محافظة	الحسكة،	فال	بد	أن	أبين	أني	حصلت	على	
ً
عملت	ملدة	12	عاًما	ضابط

الوثيقة	عام	2003	من	أحد	األصدقاء،	وثانيها	أن	الرجل	كان	حديث	العهد	في	العمل	األمني	عموًما	وفي	
محافظة	الحسكة،	وقدم	الدراسة	بصفته	عضًوا	في	قيادة	فرع	الحزب	في	محافظة	الحسكة	وليس	
بصفته	رئيًسا	لشعبة	األمن	السيا�سي	في	الحسكة)38(،	وثالثها	أن	دراسته	جاءت	في	ظروف	معارك	ضارية	
بين	الحكومة	العراقية	وتمرد	البرزاني	الذي	يطلق	عليه	ثورة	أيلول،	وشارك	الجيش	العربي	السوري	
في	قمعها	إلى	جانب	الجيش	العراقي	بلواء	اليرموك	الذي	قاده	العقيد	فهد	الشاعر	عضو	مجلس	قيادة	

	،)2013 )بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	 التاريخي	الحديث	للجزيرة	السورية،	 التكون	 )37(	محمد	جمال	باروت،	
ص735.

)38(	محمد	طلب	هالل،	»دراسة	عن	الجزيرة	السورية«،	منشورات	موقع	عامودا،	)12.12.1963(،
 http://www.amude.net/erebi/mihemed-taleb-hilal-lekolin.pdf 

http://www.amude.net/erebi/mihemed-taleb-hilal-lekolin.pdf
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الثورة	في	زمن	الرئيس	أمين	الحافظ،	أي	إن	هالل	وضع	دراسته	في	ظروف	حرب	تشارك	فيها	حكومته	ضد	
من	يعدهم	أعداء،	فال	غرابة	أن	تكون	املصطلحات	واملقترحات	قاسية	لتجاري	الحرب	الدائرة.	أما	رابع	
تلك	املالحظات	فهي	أن	هجومه	لم	يقتصر	على	الكرد	فقط،	بل		هاجم	كل	األحزاب	املوجودة	في	ذلك	
الوقت	من	الشيوعيين	إلى	القوميين	السوريين	واإلخوان	املسلمين	والناصريين	واالشتراكيين	وغيرهم،	
بأنهم	صنيعة	االستعمار	أو	عمالء	له،	ولم	ينج	منه	حتى	الوحدويون	االشتراكيون	 واتهم	الجميع	إما	
التي	 البعثية	 من	خلفيته	 ذلك	 نفسه)39(،	مستمًدا	 عبدالناصر	 وال	 الوحدة	 قبل	 بعثيين	 كانوا	 الذين	
يحملها،	حتى	إن	هجومه	طال	فئات	جهوية	معينة	من	مثل	الديريين	الذين	ذكرهم	باالسم،	ولذلك	فإن	
الدراسة	التي	جاء	بها	سياسية	مستنسخة	من	أفكار	حزبه	ليس	لها	عالقة	بالعمل	األمني،	ولم	يتبناها	

.	
ً

ش	أصال
َ
ناق

ُ
املؤتمر	بل	لم	ت

:	))أثبت	الزمن	جدارته	
ً

	للبعثي	امللتزم	بمنهاج	حزبه	الذي	يصفه	قائال
ً
يقدم	محمد	طلب	هالل	مثاال

بقيادة	هذه	األمة	إلى	شاطئ	السالم	وال	بعث	لهذه	األمة	غير	هذا	البعث((،	فهو	مشبع	قومية	إلى	الحد	
الخبيث(	 )الورمي	 باالنتفاخ	 الكردية	 املشكلة	 ويشّبه	 املغاير.	 اآلخر	 لسحق	 فيه	مستعًدا	 يبدو	 الذي	
الوقت،	وااللتحاق	بركب	 في	ذلك	 املالئم	 الوضع	 باستغالل	 البتر،	مطالًبا	 له	عالج	سوى	 ليس	 الذي	
الدول	املجاورة	التي	تكافحهم	بحسب	رأيه،	فالعراق	يحاربهم	من	جهة،	وتركيا	تالحق	العناصر	الخطرة	
فيهم،	وترحلها	إلى	الداخل	من	جهة	أخرى،	ألن	مشكلة	كرد	الجزيرة	بحسب	رأيه	مرتبطة	بكرد	العراق	

وتركيا	وإيران،	وهي	تهدد	الكيان	القومي	العربي.

ثم	يقترح	12	إجراًء	يرى	أنها	كفيلة	بالقضاء	على	)الخطر	الكردي(،	تبدأ	بتهجير	العناصر	الخطرة	
منهم،	وتوزيعها	على	الداخل،	واعتماد	سياسة	التجهيل	تجاههم،	وسّد	باب	العمل	أمامهم،	ونزع	الصفة	
الدينية	عن	مشايخهم،	وهو	يقصد	آل	الخزنوي،	وإسكان	عناصر	عربية	قومية	على	الحدود	من	عشيرة	
شمر	بالتحديد	ألسباب	يقدمها،	وإنشاء	مزارع	جماعية	مدربة	ومسلحة	شبيهة	باملستوطنات	اليهودية.

غير	أن	الدراسة	رفضت	كلًيا	من	قبل	مؤتمر	حزب	البعث)40(،	ولم	ينّفذ	منها	أي	مقترح،	حتى	إن	
والرقة،	 ريفي	حلب	 من	 الزمان	 من	 بعد	عقد	 عنهم	 رغًما	 بهم	 الذين	جيء	 الغمر	 توطين	عرب	 عملية	
سِكنوا	قرب	الحدود	التركية	لم	تكن	واردة	في	الدراسة،	فهو	كان	قد	اقترح	توطين	عرب	عشيرة	شمر،	

ُ
وأ

السنوات	 تأتي	 العكس	سوف	 بل	على	 أي	من	مقترحاته،	 نفذ	
ُ
ت لم	 فإنه	 الفرات،	ولذلك	 وليس	عرب	

الزراعة	مصدر	 املدارس،	ودعمت	 وبنيت	 الجزيرة،	 أي	كردي	من	 يهجر	 لم	 تماًما،	 بنقيضها	 الالحقة	
معروف	 تل	 في	 النقشبندية	 الطريقة	 مشايخ	 الخزنوي	 آلل	 وبات	 الكرد،	 الدين	 رجال	 وُدعم	 رزقهم،	

)39(	محمد	طلب	هالل،	»دراسة	عن	الجزيرة	السورية«،	ص	51.

)40(	جمال	باروت،	التكوين	التاريخي	للجزيرة	السورية،	ص740.



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

294

أئمة	 وبات	 الشرعية،	 واملعاهد	 املدارس	 فأسسوا	 والدولة،	 الحزب	 في	 املسؤولين	 لدى	 ومنزلة	 حظوة	
الجزيرة	وخطباؤها	كلهم	سواًء	كانوا	كرًدا	أم	عرًبا	من	أتباع	الطريقة	النقشبندية	الخزنوية،	وكذلك	
ل	املنطقة	الشمالية	إلى	 حوَّ

ُ
طالبهم	وخريجو	مراكزهم	الدينية	إال	قلة،	ولم	يتم	تسليح	العرب،	ولم	ت

منطقة	عسكرية	مثلما	طلب	هالل،	بل	بخالف	ذلك	ذلك	بقيت	الجزيرة	السورية	من	دون	أي	قطعة	
عسكرية	حتى	أحداث	2004.

العراقية	 الحرب	 سنتين	 بعد	 وتنطلق	 العراق	 في	 الحكم	 حسين	 صدام	 يتسلم	 أن	 قبل	 كله	 هذا	
ا	بذلك	

ً
اإليرانية	التي	اصطف	فيها	حافظ	األسد	إلى	جانب	إيران	في	مواجهة	العراق	عبر	دعم	الكرد	خارق

كل	جدران	األمن	القومي	والوطني	ملقًيا	خلف	ظهره	كل	محاذير	السياسة	األمنية	ومغامًرا	بمستقبل	
أمة	في	سياسة	تخالف	كل	ما	قام	عليه	حزب	البعث.

الطريف	في	األمر	أنه	إبان	انفجار	الصراع	بين	جناحي	األسد-جديد	في	آذار/	مارس	1969	كان	هالل	
الفريق	حافظ	األسد،	 أيدوا	 الذين	 إلى	جانب	عبدالحليم	خدام	ومحمد	حيدر	 الثالثة	 أحد	املدنيين	
مجلس	 لرئيس	 نائًبا	 ثم	 املؤقتة،	 القطرية	 القيادة	 في	 عضًوا	 عين	 التصحيحية	 الحركة	 قيام	 وبعد	
سلك	 فقد	 إليها،	 املشار	 دراسته	 تطبيق	 املذكور	 يرسخ	 أن	 من	 	

ً
وبدال بولونيا)41(،	 في	 وسفيًرا	 الوزراء	

وتبني	 العراق،	 ضد	 إيران	 تأييد	 عبر	 الحزب	 مبادئ	 لكل	 مخالفة	 براغماتية	 سياسة	 االنقالبيين	 مع	
الحقوق	القومية	للشعب	الكردي	في	كردستان	العراق	بما	فيها	قبول	الحكم	الذاتي	لكردستان	العراق	
في	أول	مؤتمر	لحزب	البعث	في	عقب	انقالب	تشرين	الثاني	)42(1970،	ما	يشكك	في	مبدئيته	البعثية،	
ويطرح	تساؤالت	حول	قبوله	ورضاه	بكل	تلك	السياسات	املعارضة	ملشروعه،	ويدرج	اقتراحه	تحت	بند	

املزاودات	النابعة	من	التعصب	القومي	أكثر	من	استنادها	إلى	قناعاته	الحزبية.	

اإلهمال وااًلستباحة، أبرز سياسات النظام في الجزيرة. 3

تدفقت	 التي	 الزراعية	 الثروة	 أن	 غير	 نفطها،	 وخزان	 غذاء	سورية	 سلة	 السورية	 الجزيرة	 شكلت	
لعقود	عدة	بدأت	في	التراجع	بدًءا	من	تسعينيات	القرن	املا�سي	ألسباب	عدة	يأتي	في	مقدمتها	اإلهمال	
الحكومي	الذي	تمثل	في	غياب	أي	دراسات	علمية	أو	مشاريع	اقتصادية	لتنميتها،	أو	التفكير	في	استجرار	

املياه	من	نهري	دجلة	والفرات	لتعويض	نقص	األمطار.

)41(		جمال	باروت،	التكوين	التاريخي،	ص736،	الهامش.

)42(	د.م،	»مذكرات	الرئيس	جالل	طالباني:	رحلة	ستين	عاًما	من	التكية	الى	قصر	السالم	)لقاء	العمر(:	الحلقة	65«،	صحيفة	الصباح	
الجديد،	)10	شباط/	فبراير2019(.	
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ونتيجة	لذلك	فقد	شهدت	بداية	األلفية	هجرة	كبيرة	ألبناء	الجزيرة	نحو	باقي	املحافظات	لم	تحرك	
الحكومة	حيالها	ساكًنا	لوقف	هذا	االنهيار	االجتماعي	واالقتصادي،	بل	بخالف	ذلك،	فقد	زادت	من	

إجراءاتها	الضريبية،	ورفعت	أسعار	الوقود	واألسمدة،	ولم	تعد	الزراعة	مجدية.

وكالعادة	مثلت	األجهزة	األمنية	رأس	الحربة	في	ممارسة	الفساد	من	خالل	فرض	األتاوات،	ومشاركة	
في	عامودا	عام	 التعاوني	 الزراعي	 العام.	وتعد	قضية	املصرف	 املال	 لقمة	عيشهم،	وسرقة	 في	 الناس	
	واضًحا	على	ذلك،	حيث	ُسرق	حوالى	مبلغ	مليار	وسبعمئة	واثنين	وستين	مليون	ليرة	سورية	

ً
1997	مثاال

من	مستودع	املصرف	الذي	كان	في	عهدة	شقيق	أحد	ضباط	فرع	األمن	السيا�سي	في	القامشلي	الذي	
كان	يرأس	مكتب	األمن	االقتصادي	حينئذ،	واملفترض	به	مالحقة	مثل	هذه	القضايا.

وفي	حين	أوقف	مدير	املصرف،	وحوكم،	وسجن،	فإن	أمين	املستودع	لم	يتعرض	إلى	أي	محاكمة	
أو	مالحقة	وال	حتى	مجرد	السؤال،	ولم	يتمكن	القضاء	من	استدعائه	وال	من	استرجاع	األموال	املنهوبة.	
وطبًعا،	فإن	قصص	الفساد	والسرقات	أكبر	من	أن	تعد،	وأضخم	من	أن	تح�سى،	فكل	شخص	من	

الجزيرة	السورية	يحفظ	عشرات	القصص،	ويستطيع	أن	يعطي	كثيًرا	من	األرقام	املؤملة.	

اللعب على وتر التناقضات القومية. 4

	 دعم كرد العراق في مواجهة صدام حسينأ.

1957	حيث	التقى	ثالثة	كوادر	من	)البارتي(	هم	 حصل	أول	لقاء	لكرد	العراق	مع	السوريين	عام	
البعث	 	من	عميد	حزب	

ً
في	دمشق	كال الذبيحي	 الطالباني	وكمال	فؤاد	والدكتور	عبد	الرحمن	 جالل	

ميشيل	عفلق	ورئيس	البرملان	أكرم	الحوراني)43(	وعبد	الحميد	السراج	رئيس	املخابرات	العسكرية	الذي	
اتفقوا	معه	على	دعمهم	بالسالح	للضغط	على	الحكومة	العراقية	التي	كان	يقودها	نوري	السعيد)44(.

أما	التواصل	الثاني	فقد	حصل	بعد	قصف	بارزان	في	16	أيلول/	سبتمبر	1961	حيث	حاول	املال	

)43(	د.م،	»مذكرات	الرئيس	جالل	طالباني	رحلة	ستين	عاًما	من	التكية	الى	قصر	السالم	)لقاء	العمر(:	الحلقة	62«،	جريدة	الصباح	
الجديد،	)4	شباط/	فبراير2019(.

)44(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية	في	كردستان	العراق،	ط1،	)بيروت:	مؤسسة	البالغ،	2001(،	ص62.
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مصطفى	البرزاني	التواصل	مع	السوريين	طالًبا	اللجوء	السيا�سي	إال	أنهم	رفضوا)45(.

1968	في	 أنه	منذ	األيام	األولى	النتصار	ثورة	تموز/	يوليو	 الطالباني	 العراقي	جالل	 الرئيس	 ويؤكد	
والحركة	 لسورية،	 املوالين	 اليساريين	 البعثيين	 مع	 باالشتراك	 عليها،	 لالنقالب	 العمل	 بدؤوا	 العراق	

االشتراكية	العربية،	إذ	كان	النظام	وحزب	البعث	ضعيفين)46(.

الذي	كان	يؤيد	 الطالباني	من	قبل	حافظ	األسد	 املا�سي	استضيف	جالل	 القرن	 وفي	سبعينيات	
استمرار	الثورة	الكردية	ضد	العراق،	بعد	االعالن	عن	اتفاقية	الجزائر	في	آذار/	مارس	1975	بين	بغداد	
وطهران،	ومن	دمشق)47(	أعلن	طالباني	تأسيس	حزبه	االتحاد	الوطني	الكردستاني	في	أيار/	مايو	من	
العام	نفسه)48(	الذي	مثل	أول	تحرك	كردي	بعد	انهيار	الثورة،	وتحدثت	عنه	صحيفتا	تشرين	والثورة	
2003	حيث	 الرسميتين)49(،	ومنح	طالباني	جواز	سفر	سوري	بقي	بحوزته	حتى	احتالل	العراق	عام	
ا	الفضل	والجميل	آلل	األسد	حتى	وفاته،	

ً
أعاده	مرفًقا	برسالة	شكر	وتقدير)50(،	وبقي	طالباني	حافظ

وعارض	مشاركة	الكرد	السوريين	في	الثورة	السورية،	وكان	له	دور	في	شق	الصف	الكردي	والتأثير	في	
اتجاه	تحييد	األكراد.

ا	للمعارضة	الكردية	الرافضة	انتهاَء	الثورة،	وعلى	
ً
وشكلت	دمشق	والسفارة	السورية	في	طهران	مالذ

وجه	الخصوص	تلك	التي	كان	يقودها	جالل	طالباني)51(	الذي	اتخذ	من	دمشق	مقًرا	لقيادته	ومنطلًقا	
لتحركاته.	وكان	للمساعدات	التي	تلقاها	من	حزب	البعث	والدولة	في	سورية	دور	كبير	وحاسم	في	تلك	
املرحلة	الدقيقة	والحساسة	التي	كاد	أن	يسدل	فيها	الستار	على	القضية	الكردية	في	العراق)52(،	حيث	

)45(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية	في	كردستان	العراق،	ص	96.

اللحظة	 في	 أفسدوها	 األتراك	 لكن	 األنجح..	 كانت	 مع	صدام	 	1983 مفاوضات	 طالباني:	 ـ	 رئيس	 ـ	 املام	 ذاكرة	 »من	 فياض،	 معد	 	)46(
األخيرة«،	الشرق	األوسط،	)10	آب/	أغسطس	2009(.

)47(		د.م،	مذكرات	الرئيس	جالل	طالباني...،	الحلقة	65.

في	مقهى	وسط	دمشق..	وتلقينا	دعما	من	سورية	وليبيا	 ـ	طالباني:	أسسنا	االتحاد	الوطني	 ـ	رئيس	 املام	 )48(	معد	فياض،	»من	ذاكرة	
واالتحاد	السوفياتي«،	الشرق	األوسط،	)18	أغسطس/	آب	2009(.

)49(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية	في	كردستان	العراق،	ص316.

)50(	د.م،	»طالباني	يتخلى	عن	جوازات	سفره	السوري	التركي	واإليراني،	صحيفة	الدستور«،	)2	آذار/	مارس،	2004(،
 https://2u.pw/djsTS

)51(		صالح	الخرسان،	التيارت	السياسية...،	ص337.

)52(		صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص343 

https://2u.pw/djsTS
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شكلت	دمشق	أيًضا	مكاًنا	إلعادة	تجميع	الكوادر	العسكرية	من	مقاتلي	الكوملة)53(	وقادة	البشمركة	
ومجاميع	الضباط	األكراد،	بعد	أن	حظرت	إيران	عليهم	القيام	بأي	نشاط	مضاد	للنظام	الحاكم	في	

ا	من	أراضيها،	تطبيًقا	لبنود	اتفاقية	الجزائر)54(.
ً
العراق	انطالق

انهيار	 بعد	 القامشلي)55(،	واحتضنت	سورية	 تبث	من	 إذاعة	 الكردستاني	 الوطني	 االتحاد	 وأسس	
الثورة	الكردية	))العديد	من	مقاتلي	البشمركة	من	سكان	سنجار	وتلعفر	وزمار	وزاخو...	ولهم	أقارب	
ومعارف	بين	كرد	سورية،	وقد	سهل	املسؤولون	السوريون	األمر	لهم،	ولم	يمنعوهم	من	عبور	الحدود،	
وفرز	الحزب	العديد	من	كوادره	لتعبئة	هؤالء	وتنظيمهم،	وكان	أغلبهم	قد	استقر	في	قرى	القامشلي	
كردستان	 إلى	 التسلل	 منها	 ويمكن	 العراقية...	 الحدود	 بمحاذاة	 املنطقة	 وهذه	 والحسكة	 وديرك	

العراق(()56(،	وما	يزال	بعض	هؤالء	العراقيين	يقيمون	في	محافظة	الحسكة	حتى	اآلن.

وفي	مدينة	القامشلي	افُتتح	مقران	رسميان؛	أحدهما	لالتحاد	الوطني	الكردستاني	والثاني	للحزب	
سياسية	 مهمات	 املقران	 مارس	 العراق،	 شمال	 في	 كرديين	 حزبين	 أكبر	 الكردستاني،	 الديمقراطي	
وأخرى	تنسيقية	عسكرية	وأمنية	لتزويد	املقاتلين	األكراد	بالسالح،	وتبادل	املعلومات	االستخباراتية	
بالتنسيق	مع	فرع	املخابرات	العسكرية	بالقامشلي	الذي	كان	يرأسه	محمد	منصورة،	والذي	تولى	إدارة	

امللف،	وأقاما	عالقات	تعاون	مع	باقي	األجهزة	األمنية	أيًضا.

عِلن	الكفاح	املسلح	في	يونيو/
ُ
وفي	سورية	ُوِضعت	خطة	إشعال	الثورة	مجدًدا	في	كردستان،	ومنها	أ

حزيران	1976،	وكان	لالتحاد	معسكران	في	سورية؛	أحدهما	قرب	دمشق،	واآلخر	على	مقربة	من	مدينة	
أولى	مجموعات	 انطلقت	 هناك	 منهم)58(،	ومن	 املدربين	 تأهيل	 وإعادة	 املقاتلين	 لتدريب	 القامشلي)57(	
عبر	 العراقية	 األرا�سي	 نحو	 عزو	 إبراهيم	 املهندس	 النقيب	 بقيادة	 	37 وعددهم	 األكراد،	 املقاتلين	

)53(	هي	العصبة	املاركسية	اللينينية	الكردستانية	تعرف	اختصاًرا	بهذا	االسم،	وهي	تنظيم	سري	كان	يعمل	داخل	العراق،	وكان	أول	من	
تواصل	مع	جالل	طالباني	وقيادة	االتحاد	الوطني	الكردستاني	فور	صدور	بيان	تأسيسه	األول،	ثم	اندمجت	تنظيمًيا	ضمنه،	وكان	من	

كوادرها	ساالر	الحفيد	وفريدون	عبدالقادر.

)54(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص345. 

)55(		صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص326.

)56(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص346.

في	مقهى	وسط	دمشق..	وتلقينا	دعما	من	سورية	وليبيا	 ـ	طالباني:	أسسنا	االتحاد	الوطني	 ـ	رئيس	 املام	 )57(	معد	فياض،	»من	ذاكرة	
واالتحاد	السوفياتي«.

)58(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص346. 
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تركيا)59(.

الوطني	 لالتحاد	 مباشرة	 إما	 األسلحة)60(	 تتدفق	 كانت	 دمشق	 ومن	 األموال،	 تأتي	 كانت	 ليبيا	 من	
العسكري	 التنسيق	 كان	 حيث	 إيران)63(	 طريق	 عن	 مباشرة)62(	 غير	 بصورة	 أو	 	)61( الكردستاني	
عسكريين	 قاطعين	 إلى	 كردستان	 تقسيم	 وبعد	 وساق)64(،	 قدم	 على	 قائًما	 طهران	 مع	 والسيا�سي	
تمركزت	قيادة	قاطع	)بادنان(	في	منطقة	املالكية	السورية	على	مقربٍة	من	الحدود	العراقية	في	ما	يعرف	
بمنقار	البطة،	بينما	تمركزت	في	القامشلي	لجنة	التنسيق	بين	القيادة	السياسية	املوجودة	في	دمشق	

والقيادات	امليدانية	في	كردستان)65(.

	لفض	املنازعات	وإنهاء	الخالفات	
ً
ا	مقبوال

ً
ومثلت	سورية	والقيادة	القومية	لحزب	البعث	فيها	وسيط

بين	الحزبين	الكرديين)66(،	ويعادل	ما	قدمت	سورية	-على	قلته-	))النفس	التي	كانت	على	وشك	الهالك((،	
وله	 الطالباني)67(،	 العراقي	جالل	 الرئيس	 تعبير	 ين�سى	وفق	 ال	 األسد	صاحب	فضل	 يجعل	حافظ	 ما	

فضل	كبير	على	األمة	الكردية)68(.

لتشكيل	 ا	محموًما	
ً
نشاط 1980	شهدت	دمشق	 أيلول	 في	 اإليرانية	 العراقية	 الحرب	 نشوب	 وبعد	

ل	لبنان	
ّ
تحالفات	سياسية	معارضة،	عراقية	وكردية،	اتخذت	من	دمشق	مقًرا	لها	أيًضا)69(،	بينما	مث

ساحة	التدريب	العسكري	الذي	قدمته	بعض	الفصائل	الفلسطينية	املقربة	من	املخابرات	السورية)70(،	

)59(		صالح	الخرسان،	ص349. 

)60(		معد	فياض،	»من	ذاكرة	املام	ـ	رئيس	ـ	طالباني:	أسسنا	االتحاد	الوطني	في	مقهى	وسط	دمشق...«.

)61(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية،	ص373.

)62(		د.م،	»مذكرات	الرئيس	جالل	طالباني:	رحلة	ستين	عاًما	من	التكية	الى	قصر	السالم	)لقاء	العمر(:	الحلقة	65«.

)63(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص397. 

)64(		صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص427.

)65(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص349. 

)66(		صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص357. 

)67(		صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص383. 

)68(		د.م،	»مذكرات	الرئيس	جالل	طالباني...	الحلقة	65«.	

)69(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية...،	ص264. 

)70(		دربت	بعض	الفصائل	الفلسطينية	املقربة	من	النظام	السوري	مقاتلين	أكراد	قبل	إرسالهم	إلى	قتال	الجيش	العراقي	في	ثمانينيات	
القرن	املا�سي.
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وهو	ما	استلزم	شكًرا	خاًصا	بالجمهورية	العربية	السورية	من	الحزب	الديمقراطي	الكردستاني	على	
في	ختام	 وذلك	 العراقية	عموًما،	 واملعارضة	 التحررية	 الكردي	 الشعب	 مع	قضية	 التضامني	 موقفها	

مؤتمره	العاشر	الذي	عقد	بين	02	و12كانون	أول	1989	في	محافظة	أذربيجان	اإليرانية.

وإبان	غزو	الكويت	وحرب	الخليج	الثانية	تحولت	دمشق	وطهران	بالتوازي	إلى	ساحة	تنسيق	وتوحد	
واتفاقات	وعمل	مشترك	ألحزاب	املعارضة	العراقية،	ومن	ضمنها	األحزاب	الكردية)71(.

أدت	سياسات	النظام	السابقة	التي	كان	رائدها	العداء	لجناح	القيادة	القومية	لحزب	البعث	الحاكم	
في	العراق	إلى	تعزيز	النزعة	القومية	لكرد	سورية	وفق	نموذج	أكراد	العراق،	ألن	األحزاب	الكردية	أغلبها	
	رسمية)72(،	وأدت	أيًضا	

ً
مارست	نشاطها	بصورة	شبه	علنية	من	دون	أن	يمنحها	حافظ	األسد	رخصة

الثالثة	 التمايزات	 الكردي	في	سورية	من	جهة	أخرى،	وإعادة	هيكلة	 الديمقراطي	 إلى	تنشيط	الحزب	
والحزب	 الكردي،	 اليسار	 وحزب	 الكردي،	 التقدمي	 الديمقراطي	 الحزب	 في	 انتظمت	 بحيث	 فيه،	
الديمقراطي	الكردي،	وعلى	الرغم	مما	اعتراها	من	صدمات	إال	أنها	هيأت	األرضية	السياسية	لتشكيل	
في	ثالثة	 انتظمت	 الثورة	أحد	عشر	حزًبا،	 بلغ	عددها	عند	انطالق	 في	سورية	 منظومة	حزبية	كردية	
	كردية	لم	يعكر	صفو	قيادتها	إال	دخول	حزب	العمال	الكردستاني	على	

ً
	سياسية

ً
تكتالت،	وأبرزت	نخبة

خط	املواجهة	بالتنسيق	مع	النظام	السوري	بعد	انطالق	الثورة	.

	 احتضان عبدهللا أوجالن وحزب العمال الكردستانيب.

ومن	جانب	آخر	فقد	احتضن	نظام	حافظ	األسد)73(	في	بداية	ثمانينيات	القرن	املا�سي	زعيم	حزب	
العمال	الكردستاني	عبدهللا	أوجالن	الذي	استباح	))الساحة	الكردية	السورية،	فجبى	التبرعات	وجّند	
ل	بكثيرين	منهم،	حتى	غدا	الحزب	األقوى	واألكثر	انتشاًرا	بين	األحزاب	

ّ
املقاتلين	وأرهب	معارضيه،	ونك

أعلن	 سورية	 ومن	 تركيا)74(((،	 مع	 معركته	 لخدمة	 	،
ً
ورجاال 	

ً
ماال السورية،	 الساحة	 وجّير	 الكردية،	

الحزب	انطالق	كفاحه	املسلح	ضد	األتراك	في	الخامس	عشر	من	آب	1984،	وغدت	سورية	وحديقتها	
الخلفية	في	لبنان	ساحة	تدريب	ودعم	سيا�سي	وعسكري	ولوجستي	للحزب،	واستمرت	كذلك	حتى	بعد	

)71(	صالح	الخرسان،	التيارات	السياسية،	ص524-523.

)72(	د.م،	مذكرات	الرئيس	جالل	طالباني...الحلقة	65. 

)73(	عبدهللا	النجار،	»مشروع	حزب	االتحاد	الديمقراطي	PYD	االنفصالي	شرق	الفرات«،	ص15

)74(		عبدهللا	النجار،	»مشروع	حزب	االتحاد	الديمقراطي...«،	ص13. 
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1998،	وأفسح	املجال	للحزب	للنشاط	بين	الكرد	السوريين	 التوقيع	على	اتفاقية	أضنة	األمنية	عام	
الكردية	 الحماية	 قوات	 عليها	 قامت	 الذي	 األساس	 شكلوا	 حيث	 العسكرية،	 قواته	 في	 وتجنيدهم	
YPG	عام	)75(2012	التي	شكلت	األساس	بعد	ذلك	إلنشاء	قوات	سوريا	الديمقراطية	ومجلس	سوريا	

الديمقراطية	عام	)76(2015.

	 إبعاد العرب وعشائرهم بحجة تعاطفهم مع النظام العراقيج.

في	محافظتي	 تلك	املوجودة	 العربية،	وخاصة	 العشائر	 أبعد	نظام	حافظ	األسد	 وفي	مقابل	ذلك	
فيها	عموًما	 العرب	 واُتهم	 العراق،	 في	 الحاكم	 البعث	 تعاطفها	مع	حزب	 الزور،	بحجة	 الحسكة	ودير	
بأنهم	صداميون	إلى	أن	يثبت	العكس،		ولوحق	أبناؤها	بحجة	انتمائهم	ملا	كان	يسميه	))اليمين	املشبوه	
	ال	تقل	عن	ذوي	اإلخوان	املسلمين،	واستمرت	تلك	النظرة	

ً
	أمنية

ً
في	العراق((،	وعومل	ذووهم	معاملة

للنظام،	 التي	قلب	فيها	األكراد	ظهر	املجّن	 	2004 القامشلي	عام	 في	 التخوينية	حتى	أحداث	الشغب	
)الشبيحة	 من	 إنتاج	شريحة	 في	محاولة	 مواجهتهم،	 في	 العربية	 بالعشائر	 لالستقواء	 املرة	 فعاد	هذه	
عب	الحزبية	التابعة	

ُ
العرب(	تتكون	من	مجموعة	من	البعثيين	الذين	يأتمرون	بأوامر	فرع	الحزب	والش

له.

شيوخ	 من	 اثنان	 قال	 هكذا	 الزمن)77(((،	 من	 عقدين	 طيلة	 وأبعدتنا	 قربتهم	 الذين	 هم	 ))هؤالء	
منطقة	 مديرية	 مقر	 في	 عقد	 اجتماع	 في	 منصورة)79(	 محمد	 واء	

ّ
الل مخاطبين	 العربية)78(	 العشائر	

يوم	 بدأت	 التي	 لألحداث	 الثالث	 اليوم	 في	 دمشق	 من	 التي	حضرت	 األمنية)80(	 اللجنة	 مع	 القامشلي	
الجمعة	12	آذار/	مارس	2004	من	أجل	تهدئة	املوقف،	وتطويق	األحداث	التي	اندلعت	بعد	عام	على	

احتالل	العراق،	وقرأ	فيها	كثيرون	استجراًرا	للتدخل	األميركي	في	سورية.

)75(		عبد	هللا	النجار،	»مشروع	حزب	االتحاد	الديمقراطي...«،	ص59.

)76(		عبد	هللا	النجار،	»مشروع	حزب	االتحاد	الديمقراطي...«،	ص37.

)77(		عبدهللا	النجار،	مقابلة	خاصة	مع	العميد	عبد	الباسط	عبد	اللطيف	رئيس	قسم	شرطة	مدينة	القامشلي	آنذاك،	ومدير	منطقة	
القامشلي	حتى	2012.

)78(	الشيخان	هما	محمد	الفارس	شيخ	عشيرة	طي،	وحميد	األسعد	شيخ	بني	سبعة.

)79(	املقصود	بعبارة	)عقدين	من	الزمن(	املدة	التي	ترأس	فيها	محمد	منصورة	فرع	املخابرات	العسكرية	بالقامشلي،	والتي	امتدت	منذ	
عام	1980	حتى	بداية	2002	عندما	نقل	إلى	دمشق.

	من	اللواء	هشام	اختيار	مدير	إدارة	املخابرات	العامة،	واللواء	ابراهيم	موصللي	
ً

)80(	ضمت	اللجنة	األمنية	التي	حضرت	من	دمشق	كال
معاون	وزير	الداخلية،	واللواء	محمد	منصورة	معاون	رئيس	شعبة	األمن	السيا�سي.



301

العددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022ملف العدد

شكل	غزو	العراق	ومن	بعده	أحداث	في	منطقة	القامشلي	نقطة	انعطاف	في	عالقة	النظام	بالعشائر	
العربية	في	الجزيرة	السورية،	فتم	تقريبهم،	وتعيين	عدد	منهم	في	مجلس	الشعب،	إال	أنهم	لم	يحوزوا	

ثقته	الكاملة	على	الرغم	من	وقوف	غالبيتهم	على	الحياد	حيال	الثورة.

وعلى	الرغم	من	تأسيس	بعضهم	كتائب	تابعة	ملا	يسمى	ميليشيا	)الدفاع	الوطني(	التي	قاتلت	إلى	
فوضع	حقول	 الكردستاني،	 العمال	 القديم	حزب	 حليفه	 عليها	 فضل	 األخير	 أن	 إال	 النظام،	 جانب	
يوليو	 تموز/	 في	 تركيا	 مع	 الحدودي	 الشريط	 ثم	سلمه	 لديه،	 	

ً
أمانة رميالن	 في	 الغاز	 ومعامل	 النفط	

2012	الذي	كان	النواة	األولى	لتشكيل	سلطة	األمر	الواقع		شرقي	الفرات،	والذي	يعد	استمراره	تهديًدا	
	عّما	تولده	السياسات	األمنية	واالقتصادية	واالجتماعية	التي	

ً
حقيقًيا	لوجود	الكيان	السوري،	فضال

يطبقها	أتباع	حزب	العمال	الكردستاني	من	أحقاد	وضغائن	بين	مختلف	املكونات	سوف	تستمر	آثارها	
.
ً

طويال

خالصة	القول	إنه	في	إطار	استغالل	النظام	التنوَع	اإلثني	والديني	والطائفي	واملناطقي	والطبقي	على	
	التنوع	اإلثني	في	الجزيرة	السورية،	لضبطها	ووضعها	في	خدمة	استمراره	 مستوى	البالد،	فقد	اسُتِغلَّ
عن	 النظر	 بغض	 أخرى،	 جهٍة	 من	 إيران	 في	 حلفائه	 لصالح	 العراق	 في	 ومناكفة	خصومه	 جهة،	 من	

النتائج	السلبية	لتلك	السياسات	على	مستوى	الثقة	العامة	والعالقات	االجتماعية.

السياسة األمنية للنظام في الجزيرة بعد انطالق الثورة. 5

في	إطار	الجهد	الرامي	إلى	عزل	الثورة،	وحصرها	باملكون	العربي	السني،	عمل	النظام	على	استيعاب	
االتحاد	 حزب	 	– التنسيقيات	 	– الكردي	 الوطني	 املجلس	 	( الثالث	 بمرجعياتها	 الكردية	 التظاهرات	
-	باستثناء	األخيرة-		تضمنت	الشعارات	املطالبة	بإسقاط	النظام	 أنها	 الديمقراطي(	وعلى	الرغم	من	
ذاتها،	والهتافات	ضد	حافظ	األسد	نفسها،	إال	أنه	لم	يفكر	للحظة	واحدة	باستخدام	القوة	ضدها،	
وذلك	بخالف	ما	فعله	تجاه	حي	غويران)81(	العربي	في	مدينة	الحسكة	الذي	سقط	فيه	أكثر	من	شهيد	

برصاص	قوات	النظام	خالل	التظاهرات،	وبخالف	ما	جرى	في	باقي	املحافظات	الثائرة	أيًضا.

على	 ُيعَتقل	 من	 سراح	 إطالق	 إلى	 مرة	 كل	 في	 يلجأ	 النظام	 كان	 التهدئة	 على	 املحافظة	 سبيل	 وفي	
الحواجز	من	الكرد	بسبب	املشاركة	في	التظاهرات،	ومن	بينهم	قيادات	في	األحزاب	الكردية،	وذلك	منذ	

األيام	األولى	للثورة.

)81(		حي	غويران	هو	الحي	العربي	الوحيد	في	محافظة	الحسكة	الذي	واظب	على	التظاهرات	منذ	انطالق	الثورة.
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وفي	مرحلة	الحقة	لجأ	كوادر	حزب	العمال	الكردستاني	في	ربيع	عام	2012	إلى	خطف	عناصر	النظام	
فون	من	مؤيديه)82(،	في	خطوة	كان	من	املفترض	أن	تفجر	

َ
من	الشرطة	واألمن،	ومقايضتهم	بمن	ُيوق

األوضاع	قياًسا	بما	يحدث	في	باقي	املحافظات،	إال	أن	النظام	رضخ	لها	بصمت،	وبعد	أشهر	قليلة	بدأت	
عملية	االستالم	والتسليم	بين	الحزب	والنظام	التي	أشرنا	إليها	آنًفا.

إلحاًحا	 أكثرها	 يبدو	 كثيرة،	 تساؤالٍت	 الكردية	 التظاهرات	 مع	 التعامل	 في	 النظام	 أسلوب	 يطرح	
مع	 ذاته	 باألسلوب	 النظام	 تعامل	 لو	 ماذا	 املعاملة،	 اختالف	 وراء	 تقف	 التي	 األسباب	 في	 	

ً
ومباشرة

التظاهرات	كلها	على	امتداد	الوطن؟	هل	كّنا	وصلنا	إلى	ما	نحن	عليه	اآلن؟

ا	بنظرة	النظام	إلى	األقليات	عموًما	في	أنها	ال	تشكل	خطًرا	عليه،	
ً
ا	جًدا	ومرتبط

ً
يبدو	الجواب	بسيط

ّوِعت	األكثرية،	فإن	األقليات	سوف	ترضخ	
ُ
إذا	ما	ط أنه	 في	 أو	قومية،	وقناعته	 	

ً
أيا	كان	شكلها	دينية

لألمر	الواقع.

وكان	النظام	قد	أصدر	في	السابع	من	نيسان/	أبريل	2011،	وذلك	بعد	أيام	قليلة	من	انطالق	الثورة،	
املرسوم	التشريعي	رقم	49	الذي	منح	بموجبه	الجنسية	العربية	السورية	للكرد	املسجلين	في	سجالت	
أجانب	الحسكة،	وذلك	بعد	خمسة	عقود	من	تجاهل	مأساتهم،	وإهمالها،	في	محاولة	لتحييدهم	عن	
الثورة،	وهو	ما	تلقفه	حزب	االتحاد	الديمقراطي	الذي	أعلن	تبنيه	النهج	الثالث	الزائف	قبل	أن	يكشف	
عن	حقيقة	معاداته	الثورة،	ووقوفه	إلى	جانب	النظام	عسكرًيا	وسياسًيا	واقتصادًيا،	بوصفه	الواجهة	
معاداة	 في	 تمثلت	 قوية	 تاريخية	 عالقات	 بالنظام	 تربطه	 الذي	 الكردستاني	 العمال	 لحزب	 السورية	
في	 موقعه	 على	 واملحافظة	 دمشق)83(،	 موافقة	 دون	 من	 السوري	 بالنفط	 التصرف	 ورفض	 الثورة،	
تحالف	األخيرة	مع	طهران،	واستذكار		العالقة	الدافئة	والصداقة	التي	ربطت	أوجالن	بآل	األسد	بكثير	
من	التقدير،	ما	يمنعه	من	الوقوف	مع	الثورة	.	))ال	يمكننا	أن	نكون	مناهضين	لسورية	أو	ضد	األسد((،	
هكذا	يصرح	جميل	بايق	الرئيس	التنفيذي	للحزب	الذي	يرى	أن	نضال	أتباعهم	في	شمال	شرق	البالد	
صّب	في	صالح	ضمان	نفوذ	األسد)84(،	وباملقابل	فإنه	لم	يسجل	أي	موقف	عدائي	أو	تصريح	سلبي	من	
دمشق	تجاه	PKK	طيلة	السنوات	املاضيات،	وعلى	الرغم	من	الهجمات	اإلعالمية	على	حزب	االتحاد	

	أمنًيا	في	محافظة	الحسكة،	ولذلك	فقد	كان	مطلًعا،	ومتابًعا	عن	قرب	ما	جرى.
ً
)82(	كان	الباحث	حينئذ	مسؤوال

)83(	في	لقاء	على	قناة	ستيرك	الكردية	بتاريخ	10	آب/	أغسطس	2020	رفض	جميل	بايق	الرئيس	التنفيذي	لحزب	العمال	الكردستاني	
االتفاق	الذي	وقعت	عليه	اإلدارة	الذاتية	مع	شركة	دلتا	اكسنت	إنرجي	األميركية	بشأن	تسويق	النفط	في	شرق	الفرات،	بحجة	أنه	غير	

شرعي،	ألنه	لم	يتم	عبر	الحكومة	السورية	في	دمشق.

يقّدر	 الحزب	 العربي«:	 ”النهار	 لـ	 بايك	 جميل	 	:)1( الكيماوي	ضدنا	 تستخدم	 وتركيا	 قوًيا...	 زال	 ما	 الكردستاني(	 »)العّمال	 د.م،	 	)84(
الصداقة	التي	ربطت	أوجالن	بعائلة	األسد«،	صحيفة	النهار	العربي،	26	تشرين	أول/	أكتوبر	2021.
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الديمقراطي	و)اإلدارة	الذاتية(	التي	يطلقها	رئيس	النظام	ومسؤولوه	من	زمن	آلخر	إلرضاء	مؤيديه	من	
العرب	هناك،	فإن	حزب	االتحاد	الديمقراطي	ما	يزال	هو	الحزب	الوحيد	من	خارج	الجبهة	الوطنية	
ا	علنًيا	في	قلب	العاصمة	دمشق)85(،	ويستشفي	مسؤولوه	في	مستشفيات	

ً
التقدمية	الذي	يمارس	نشاط

وتسافر	 النظام)86(،	 عناصر	 من	 املصابين	 امليدانية	 مستشفياته	 في	 يستضيف	 وباملقابل	 العاصمة،	
قياداته	وقيادات	مسد	وقسد	واإلدارة	الذاتية	من	مطاري	القامشلي	ودمشق	بجوازات	سفر	سورية	إلى	

موسكو		وواشنطن	وغيرهما	من	العواصم.

ا	من	العامل	
ً
تبدو	السياسة	األمنية	للنظام	في	الجزيرة	السورية	منذ	انطالق	الثورة	حتى	اآلن	خليط

وله	 غيره،	 من	 أكثر	 ديناميكياتهما	 ويفهم	 عليهما،	 اللعب	 يجيد	 اللذين	 اإلثنية	 والسياسة	 الخارجي	
أساليبه	وأدواته	الخاصة	بهما،	وهو	ظن	أن	خلط	األضداد	وتخويف	بعضها	من	بعض	سوف	يؤدي	إلى	

إفشال	أي	خطوة	باتجاه	تبلور	البديل	الذي	بات	أحجية	الحّل.

�سي	عليه)87(،	
ُ
وفي	مرحلة	الحقة	دخل	فاعلون	آخرون	األرض،	كانت	البداية	بتنظيم	داعش	الذي	ق

	منه	قوات	التحالف	الدولي	الذي	تقوده	الواليات	املتحدة	شرقي	الفرات.
ً
واستوطنت	بدال

ودخل	األتراك	أيًضا	بدًءا	من	عملية	درع	الفرات	ضد	تنظيم	داعش)88(،	وليس	انتهاًء	بنبع	السالم)89( 
	إضافًيا	على	حساب	االنسحاب	األميركي	الذي	انكفأ	

ً
ا	بوصفها	فاعال

ً
التي	تزامنت	مع	تمدد	روسيا	شرق

إلى	حدود	مدينة	القامشلي.	وبذلك	باتت	توجد	في	الجزيرة	السورية	جيوش	أربع	دول	أجنبية،	إضافة	إلى	
الوجود	الجوي	اإلسرائيلي،	وميليشيا	PKK	وبقايا	داعش	وقوات	النظام،	بما	يعنيه	ذلك	من	سياساٍت	
الذي	 األمر	 نقطة	مشتركة،	 في	 تقاطعها	 الصعب	 ومن	 ومتضاربة،	 مختلفة	 وأهداٍف	 متنوعة،	 أمنية	
الذي	 	

ً
األكثر	احتماال السيناريو	 النظام	-على	ضعفه-	 بقاء	 الواقع	ومن	ضمنه	 األمر	 يجعل	استمرار	

	باستعادة	
ً

يتمناه	األخير،	ويشكل	جوهر	السياسة	األمنية	التي	انتهجها	في	عموم	البالد،	وما	يزال،	أمال
نفوذه	الحًقا	بعد	انتهاء	األزمة،	ورحيل	األجانب	ما	دام	ال	وجود	لبديل	وطني.

)85(	د.م،	»استذكار	املناضالت	الثالث	في	العاصمة	السورية	دمشق«،	وكالة	هاوار	لألنباء،	)18	كانون	الثاني/	يناير،	2022(،	
https://www.hawarnews.com/ar/haber/--h60630.html 

)21	كانون	األول/	ديسمبر2021(،	 الكيف«،	وكالة	هاوار	لألنباء،	 ام	 في	قرية	 	د.م،	»إصابة	عنصرين	من	قوات	حكومة	دمشق	 	)86(
https://2u.pw/0Fgli

)87(	بتاريخ	23	آذار/	مارس	2019	أعلن	التحالف	الدولي	القضاء	على	خالفة	داعش	في	سورية.

)88(	عملية	عسكرية	سورية-	تركية	انطلقت	في	24	آب/	أغسطس	2016	الستعادة	مدينة	جرابلس	من	التنظيم.

ِردت	وحدات	حماية	الشعب	YPG	من	منطقتي	رأس	
ُ
)89(	عملية	عسكرية	سورية-	تركية	انطلقت	في	7	تشرين	األول/	أكتوبر	2019	ط

العين	وتل	أبيض	املحاذيتين	للحدود	التركية.

https://www.hawarnews.com/ar/haber/--h60630.html
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وعموًما	باتت	حدود	السياسة	األمنية	للنظام	محصورة	باملناطق	التي	يسيطر	عليها	منفرًدا،	وهي	
أقل	من	حدود	الوطن	بكثير،	وتكاد	تكون	على	شكل	جزر	متناثرة	وسط	سيطرات	صديقة	ومعادية	
كثيرة،	ولم	تعد	ميادينها	واضحة	أيًضا	بعد	أن	تحول	النظام	إلى	أحد	الفاعلين،	وشاركه	الحلفاء	قيادة	
الفاعلة،	أو	ورقة	مقايضة	في	ملفات	 إلى	استطالٍة	أمنية	للدول	 ما	تبقى	من	قواته،	وتحولت	سورية	
الطائفية	 تصاعد	 ظل	 في	 قبل،	 ذي	 من	 رجعية	 أكثر	 لألمن	 النظام	 مقاربة	 وباتت	 ودولية،	 إقليمية	
وسيطرتها	ديمغرافًيا	على	الجيش	والقوات	املسلحة	وسط	غياٍب	شبه	كامل	لباقي	املكونات	السورية،	
وتمسك	النظام	بمقاربته	القديمة	القائمة	على	الحكم	عن	طريق	القمع،	وعجزه	عن	تقديم	أي	مشروع	
يتبنى	تنمية	سياسية	أو	اقتصادية	واجتماعية،	وكأنه	لم	تمّر	على	البالد	إحدى	عشرة	سنة	من	الحرب،	
الزمن	على	 ونيف	من	 التي	طرأت	خالل	عقد	 التطورات	 استيعاب	 يؤكد	عقمه	وعدم	قدرته	على	 ما	

الجغرافية	واإلنسان	السوريين.

سابًعا: خاتمة

تنطلق	السياسة	األمنية	آلل	األسد	من	ضرورة	إحكام	السيطرة	على	الجيش	واألمن،	والقضاء	على	
أي	مراكز	قوى	منافسة	داخلهما	من	جهة،	ومنع	نمو	أي	قوى	سياسية	للتغيير	داخل	املجتمع	قابلة	
الديمقراطية	 االنتخابات	 تنتجها	 التي	 الداخلية	 الشرعية	 عن	 واالستعاضة	 أخرى،	 جهة	 من	 للحياة	
ف	 ِ

ّ
ل
ُ
النزيهة	بالشرعية	الخارجية	اإلقليمية	والدولية	املستمدة	من	النجاح	الذي	حققه	في	امللفات	التي	ك

بها	إقليمًيا	ودولًيا.

القادة	 تعيين	 في	 فانفرد	 شركاء،	 دون	 من	 للبالد	 األمنية	 السياسة	 صناعة	 األسد	 حافظ	 احتكر	
العسكريين	واألمنيين	وإقالتهم،	وإعالن	حالتي	الحرب	والطوارئ	من	دون	مشاركة	أحد	أو	استشارة	أي	
سلطة	أخرى	بما	في	ذلك	التشريعية،	وانفرد	باتخاذ	كل	القرارات	األمنية	والعسكرية	بدًءا	من	التدخل	
في	دول	الجوار،	وانتهاًء	بخوض	املعارك	العسكرية	في	املدن،	وقد	سار	ابنه	على	نهجه،	فأقحم	الجيش	

ا	إلى	البالد	بقرارات	منفردة.
ً
في	مواجهة	املدنيين،	وأدخل	األجانب	ميليشيات	وجيوش

ولم	يسجل	للسلطات	الرقابية	أو	الوصائية	أن	مارست	أو	تجرأت	على	ممارسة	أي	دور	رقابي	أو	
تفتي�سي	سابٍق	أو	الحق	على	أي	من	تلك	القرارات،	وال	حتى	في	الجانب	املتعلق	باملوازنة	العامة	التي	تعد	

من	اختصاص	السلطة	التشريعية	األصيل.
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الفاعلين	 على	عمل	 إدارية	 وال	حتى	 أو	قضائية	 تشريعية	 رقابة	 أي	 الحديث	عن	 يمكن	 ال	 كذلك	
األمنيين	والعسكريين،	أو	تقييم	األعمال	التي	يقومون	بها.

وعلى	الرغم	من	مرور	أحد	عشر	عاًما	على	الثورة	السورية،	فإن	مقومات	السياسة	األمنية	للنظام،	
آذار/	 قبل	 ما	 إلى	 الساعة	 بإعادة	عقارب	 	

ً
معنية تزال	 وما	 تتطور،	 ولم	 تتغير،	 لم	 وأهدافها	 وأدواتها،	

ْقد	أكثر	من	نصف	
َ
مارس	2011،	على	الرغم	من	كل	الخسائر	التي	تعرضت	لها	البالد،	وفي	مقدمتها	ف

الشعب	بين	قتيل	أو	مهجر	ونازح.



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

306

املصادر واملراجع

)الدوجة/	. 1 الجديدة«،	 في	سورية	 الجيش	 هيكلة	 »إعادة	 ابراهيم،	 وخالد	 علي.	محمد،	 الحاج	
إسطنبول:	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	28حزيران/	يونيو،	2021(.

الحافظي.	إحسان،	السياسات	األمنية	في	املغرب:	في	السلطة	وأدوار	النخب	السياسية،	ط1،	. 2
)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2020(.

البالغ،	. 3 مؤسسة	 )بيروت:	 العراق،	ط1،	 كردستان	 في	 السياسية	 التيارات	 الخرسان.	صالح،	
.)2001

النجار.	عبدهللا،	»مشروع	حزب	االتحاد	الديمقراطي	PYD	االنفصالي	شرق	الفرات«،	)الدوحة/	. 4
إسطنبول:	مركز	حرمون	للدراسات	املعاصرة،	13نيسان/أبريل،	2020(.

باروت.	محمد	جمال،	التكون	التاريخي	الحديث	للجزيرة	السورية،	ط1،	)بيروت:	املركز	العربي	. 5
لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2013(.

د.م،	العقد	الضائع:	حالة	حقوق	اإلنسان	في	سوريا	خالل	السنوات	العشر	األولى	من	حكم	. 6
بشار	األسد،	)هيومن	رايتس	ووتش،	16تموز/	يوليو،	2010(.

فان	دام.	نيقوالوس،	الصراع	على	السلطة	في	سورية،	)د.م:	طبعة	ألكترونية	باللغة	العربية،	. 7
د.ن،	كانون	األول/	ديسمبر،	2006(.

فرزات.	محمد	حرب،	الحياة	الحزبية	في	سوريا،	ط1،	)د.م:	منشورات	دار	الرواد،	1955(.. 8




