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الخال�ص �أم الخراب:
�سوريا على مفترق الطرق
مجموعة كتاب
مراجعة� :أن�س الق�صا�ص

صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنس�ان ،ويف إطار سلسلة قضايا اإلصالح
املنش�ورة عن املركز ذاته ،كتاب (اخلالص أم
اخلراب:سورياعىلمفرتقالطرق).والكتاب
دراسات موضوعية يف املسألة السورية احلالية
أثروا الواقع الس�وري
لك ّتاب س�وريني كبار َ
ً
نش�اطا وعلماً خالل أعوام احلراك الس�وري
املاضي�ة ،وهو م�ن تقديم الكاتب الس�وري
ِ
املعروف ياسني احلاج صالح وحتريره .وقد ُأحلق بالكتاب
ملحق وثائقي يضم معظم البيانات واإلعالنات السياسية
والتأسيس�ية التي صدرت عن كيانات املعارضة السورية
ش�هرا التي أعقبت ان�دالع الثورة يف
خالل فرتة الثالثني
ً
سوريا.

ي�رى احل�اج صال�ح يف مقدم�ة الكت�اب أن الوض�ع
الس�وري الراهن هو نش�از على تاريخ س�وريا واملنطقة،
حي�ث ال يوجد ما يصح القياس علي�ه يف املايض القريب
أو البعيد ،يف إش�ارة لفداحة األحداث اجلارية .ويستطرد
املح�رر قائًل�اً  :إن القان�ون الع�ام للث�ورة الس�ورية ه�و
"احلرب" ،فهناك س�لطة تستغل مقدرات البالد الوطنية
يف ال�ذب ع�ن أفرادها ض�د جمتمع ثائر تش�كلت قاعدته
األساس�ية من التجمعات الس�نية خالل أع�وام الرصاع
املاضية .واملفارقة اليوم -حسب قول الكاتب -يف أن اجلو
العام للتمرد ضد نظام األس�د هو جو إسلامي س�لفي،
وهذه املقاومة العسكرية ال يمكنها نزع صفة الديمقراطية
عن نظام األس�د ،ما مل تنضم جبه�ات علامنية إىل املقاومة
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املسلحة ضد النظام .يف هذا اإلطار ،فإن زيادة
أعداد اجلهاديني واملقاتلني ضد نظام األسدلن
تقيض عليه أو ختضعه ،بل عىل العكس ستزيد
من قوة حضور األس�د ورشاس�ة جيشه عىل
األرض .لكن ما يزيد مرارة هذا الواقع احلريب
عىل األرايض السورية ،حسب احلاج صالح،
أن املجتمع الس�وري يف خضم رس�وخ نظام
احلرب يف البالد ليس لديه فرصة يف التخلص
من عبء اجلهاديني أو مقاومتهم ،حيث يس�تحيل األمر
وس�يكولوجيا .وهذا األمر ٍ
باد ل�كل من احتك
سياس�يا
ًّ
ًّ
باملناطق املحررة الواقعة حتت س�يطرة اجلامعات اجلهادية
التي تتخذ يف بعض األحيان مواقف عدائية من الس�كان
أمس احلاجة
املحليني .وخيلص املحرر هنا إىل أن سوريا يف ّ
إىل مركز سلطة رشعي ملجاهبة تلك املجموعات ،أو نزع
رداء الرشعية عنها.

حتت عنوان" :الثورة السورية :هل يمكن جتنب انزالق
سوريا إىل نظام إسالمي شمويل متطرف؟" ،يرى الكاتب
واإلعالم�ي الس�وري املع�ارض أمحد حس�و أن الصورة
العامة للثورة الس�ورية تعاين االضط�راب منذ أيام الثورة
األوىل التي مل يحُ مل فيها سالح واحد ،وبدأت املعركة مع
النظام بمكاسب تكتيكية له .كام يؤكد أن أحد أبعاد األزمة
السورية هو التفاؤل املفرط من معاريض األسد اإلقليميني
يف البداي�ة ،مدفوعني بالنتائ�ج الباهرة التي حققتها ثورتا
مصر وتونس ضد نظا َمي مبارك وبن علي؛ واألزمة هنا
هي أزمة ش�عورية إدراكية يف املقام األول؛ فأنصار الثورة

السورية مل يستطيعوا أن يدركوا خصوصيات نظام األسد،
ومكونات نظامه ،وبنية سلطته ،وهذا الذي حدا بكثري من
الثوار الس�وريني يف البداية امليل إىل الرتقب والتحفظ من
إدع�اءات النرص احلتمي املبكر للثورة ضد نظام األس�د.
ويرى حس�و أن نظام األس�د قد أعد نفسه جيدً ا ملواجهة
الث�ورة ضده رغ�م ادعاءاته بأنه فوجئ هب�ا ،وأهنا مؤامرة
خارجية للإرضار بمرشوع النظام الس�يايس ،وتقويض
املشروع املق�اوم ال�ذي ينتمي إلي�ه .ويؤك�د الكاتب أن
اخلصوصي�ة الس�ورية ال تكم�ن فقط يف مس�ار ومسيرة
الث�ورة حتى اآلن ،ولكنها ً
أيضا يف خرائط الدعم الطبقي
التي حصلت عليه .فعىل الرغ�م من ّ
أن املتعارف عليه يف
الث�ورات وما حدث يف الثورتني املرصية والتونس�ية دعم
الطبقة الوسطى للتغيري ،فإن الثورة يف سوريا انطلقت من
املهمش�ة ضد تغول املراكز احلضارية واستئثارها
املناطق ّ
باملق�درات .فبداياهت�ا من درع�ا التي تعدّ موط�ن النظام
وموئل حزب البعث تشير إىل أهنا يف أعمق أبعادها ثورة
املهمش ضد امتيازات املركز .كذلك يمكن
طبقية للريف ّ
تفسري موقف جتار حلب املناهض للثورة يف مراحل كثرية
منها يف هذا اإلطار.
بيد أن النظام ،حس�ب حس�و ،قام (بش�يطنة) الثورة
الس�ورية من خالل اس�تغالل احلالة الطائفية منذ البداية
يف خدم�ة توجهاته ،مع األخذ باالعتبار الطبيعة الطائفية
الرشسة جلهاز احلكم يف سوريا .عىل اجلانب اآلخر ،جاهد
النظام بكل ما أويت من قوة وبطش كي ال يصل الثوار إىل
ِ
وفرض أمر واقع عليه ،وهو
الس�احات الكربى بدمش�ق
ما يسميه الكاتب هباجس ميدان التحرير الدمشقي .لكن
على صعيد جمتم�ع الثورة ،واجه�ت احلركات الش�بابية
بطش النظام وهواجسه واستمرت التظاهرات عىل الرغم
م�ن القمع املتزايد .لك�ن مع مرور الوقت ،اس�تجمعت
ّ
وش�كلت جمالس وهيئات للتعبري
القوى التقليدية قواها
عن الثورة يف اخلارج .لكن عىل الرغم من أن هذه اهليئات
والتنس�يقيات غلب عليها الطابع العلماين يف البداية فإن
اجتاها حثي ًثا نحو أس�لمة الثورة الس�ورية جرى عىل قدم
ً

وساق وبرعاية إقليمية سياسية وإعالمية .وقد ّمتت هتيئة
املن�اخ من ق�وى إقليمية كقطر وتركيا ،حس�ب الكاتب،
لتغليب اإلسلامي عىل العلامين يف تش�كيالت املعارضة
واقعا بعد ذلك .لكن اإلخفاق
السورية ،وهو ما أضحى ً
الدبلومايس والسيايس من قبل االئتالفات والتنسيقيات
املتعاقب�ة مل يكن ه�و احلدث األبرز ال�ذي أدى إىل تعميق
الصبغة الراديكالية عىل الثورة الس�ورية .فعىل الرغم من
فداحة حتجيم املعارضة التقليدية لدور احلراكات الشبابية
وإخفاقها يف خدمة أهداف الثورة ،إال أن عس�كرة الثورة
وإخف�اق اجليش احل�ر يف التحول إىل ق�وة مقاومة منظمة
وبخط�اب حتريري موحد كانا الس�بب األبرز يف التحول
كرستسياسات
الراديكايلالذيتشهدهسوريااآلن.وقد ّ
الدعماإلقليميالسيايسواللوجستيبلوالعمليايتلنظام
األس�د من قبل روس�يا وإيران وحزب اهلل -هذا التحول
ومل ينتظر س�وى ظهور ق�وى جذرية تواجه ه�ذا التوجه
اجل�ذري .وعلى الرغ�م من أن االس�تقطاب خ�دم نظام
األس�د ،وس�اعده عىل تثبيت أركانه إال أنه أرض أيام رضر
بقضية األمة الس�ورية ومساراهتا .وبطرحه سؤالاً
ختاميا
ًّ
حول إمكانيات حتول س�وريا إىل دولة دينية متطرفة ،فإن
خصوصا بعد (ش�يطنة) الثورة
الكاتب ال يس�تبعد األمر
ً
الش�بابية ،ومطالب�ات احلري�ة والديموقراطي�ة ،واألداء
املرتهل للمجالس التمثيلية يف اخلارج .واس�تبعاد هذا
اخلط يكون عن طريق إعادة االعتب�ار إىل أهداف الثورة،
وتبن�ي مطالبها األوىل ،ومن دون هذا س�يكون مس�تقبل
سوريا أكثر قتامة من حارضها.

يف الفص�ل الث�اين م�ن الكتاب حت�ت عن�وان "الثورة
الس�ورية واملخاض الديمقراطي العسري" ،يؤكد الكاتب
الس�وري الدكتور أكرم البني أن التشظي احلايل يف سوريا
م�رده إىل منط�ق إدارة الرصاعات واخلالفات السياس�ية
جبرا عىل املجتمع الس�وري منذ عق�ود .ويف
املف�روض ً
الوقت الذي ثار فيه الس�وريون مدفوعني بآمال استجابة
الس�لطة هلم ،ف�إن قمع النظام هل�م فاق احل�د املتوقع من
املحارصة والقمع .لكن هذا احلصار وذلك القمع ما كان
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هلام ،حس�ب رأي الكاتب ،إال أن يؤدي�ا إىل ذلك اخلراب
والدمار يف النفوس قبل املقدرات .ويرى البني أن جريمة
النظام السياسية تتمثل يف جانبني شديدَ ي اخلطورة :األول
أن النظام هو املسؤول األول عن إعاقة املسار الديمقراطي
األق�ل تكلفة من املس�ار الث�وري ،والث�اين أن النظام بعد
اندالع الثورة مل يأل جهدً ا يف حتويل الثورة املناهضة له إىل
صورة تشبهه من حيث نمط التفكري وأساليبه ،واملقصود
هنا بش�كل مكثف أعامل اخلطف واالغتيال واالعتقال،
وما الزمها من ضعف الوفاء لقيم الثورة األساسية املتمثلة
يف احلري�ة والكرام�ة والعدالة والوح�دة الوطنية عىل كل
أرض سوريا.
ويتوقف الكاتب عند جتلية عدد من االلتباسات التي
تكتنف بع�ض املفاهيم السياس�ية للمعارضة الس�ورية،
والتي باستمرار غموضها هتدد مسار التغيري الديمقراطي
الس�وري بالكامل :أوهلا إزالة االلتباس يف رس�م العالقة
بني السلطة والنظام والدولة والديمقراطية ،وثانيها إزالة
االلتباس حول مفهوم الدولة املدنية يف ظل خصوصيات
الوضع الس�وري متع�دد الالعبني ،ثالثه�ا حماولة تقويم
مسار اجلامعات التي حتارب النظام الديمقراطي ليل هنار،
وتدع�و إىل نظ�ام حماصص�ة طائفي يف ظل تنام�ي الطابع
اإلسالمي للثورة السورية.
الفصل الثالث يتناول فيه الكاتب الس�وري املعروف
ياسني احلاج صالح "مسارات الثورة السورية ومصائرها
عىل أعتاب عامني ونصف من انطالقها" .وعىل الرغم من
نسبيا إال أهنا صاحلة
أن هذه املقالة قد كتبت يف فرتة سابقة ًّ
نموذجا يف التدليل عىل احلارض واالستدالل عىل املستقبل.
ً
ويتناول هذا الفصل خطوات جتنب الوقوع يف براثن نظام
قمعي ش�مويل جديد بعد األسد ،باس�تخدام منهجيات
التفكي�ك التارخي�ي .ويرى احلاج صال�ح أن اخلصوصية
الس�ورية مرده�ا إىل ثالث�ة أم�ور ،تتف�رد هبا س�وريا عن
غريها من دول املجال العريب ،وهي :ترسخ دعائم احلكم
الساليل األسدي ،والوزن النوعي للطائفية أدا ًة أساسية يف
احلكم منذ وقت مبكر من حكم حافظ األسد ،وسياسات
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اللربل�ة "التحري�ر" االقتصادي�ة ،أو م�ا يعرف برأسمالية
املحاس�يب التي طبقها نظام بش�ار ،والت�ي تم من خالهلا
اس�تغالل االقتصاد والثروة يف هندس�ة طبق�ة برجوازية
جديدة توس�ع بس�ببها مركز الثقل اجلديد لنظام األس�د،
ومن ث�م إدماج جي�ل البعث الثال�ث يف عمليات احلكم
والسلطة .يرى الكاتب أن األحداث السورية من اندالع
العمل االحتجاجي يف مارس  2011وحتى حلظة كتابته
هذه الدراسة يتلخص يف عنوان كبري( :كيان األمة السورية
ينهار ،النظام يستمر ،الثورة تتعثر) .ويعرض احلاج صالح
مهمة حتوز مس�احة تالقيها قيمة تفسريية
أربعة حتوالت ّ
خاص�ة :أوهلا املفعول الرتاكمي املدمر والش�امل للعنف
املهول (اهلجامت اجلوية عىل طوابري اخلبز ،وقصف املدن
بصواريخ س�كود ،واهلجمات الكياموية س�تظل حمفورة
يف داخ�ل الكي�ان واإلنس�ان الس�وري) ،وثانيه�ا دخول
جمموع�ات جهادية أجنبية إىل س�وريا بدون مظلة جامعة
أو إط�ار معرتف به ،وثالثها التنامي املحس�وس لألجهزة
الرسية الدولية يف حتريك األوضاع عىل األرض ،أما الرابع
فه�و الدور الكبري الذي يؤ ّديه املال الس�يايس يف التأثري يف
نموذج�ا) .كل هذا
خي�ارات اجلامهري (الغوط�ة الرشقية
ً
أدى يف النهاي�ة إىل تنامي اإلقطاعيات العس�كرية الدينية
والطائفية ،وحماولتها جمتمعة فرض نظام فوضوي تعاييش
بينه�ا؛ يف حني يظل اإلقطاع األس�دي أقوى من اجلميع،
ودوليا .يف النهاي�ة وضع احلاج صالح
إقليميا
ومدعو ًم�ا
ًّ
ًّ
تقديرات ملستقبل الرصاع بني نظام األسد ومعارضيه ،بني
انتصار للنظام أو انتصار للثورة ،أو جريان تسوية سياسية،
أو متادي األوضاع عىل حالتها ،أو تدخل عسكري دويل.
يف الفص�ل الراب�ع ،يتن�اول أن�ور البني الذي يش�غل
منص�ب رئي�س املركز الس�وري للدراس�ات واألبحاث
القانوني�ة "مس�ار الث�ورة الس�ورية واحتماالت ع�ودة
الديكتاتورية يف النظام اجلديد" .وقد طوف الس�يد البني
يف بداي�ة ورقته حول األوضاع يف س�وريا قبل الثورة ،ثم
انتقل إىل عملية نشوء الديكتاورية وصيانتها واستمرارها
ً
(إسقاطا عىل النموذج السوري) .ثم رشع يف اإلجابة عن

السؤالاآليت:كيفنمنعنشوءالديكتاتوريات؟يرىالبني
أن ترسيخ الديكتاتوريات لكياهنا داخل املجتمع والدولة
يكون من خالل ركائز متعددة :أوهلا الركيزة األيديولوجية
س�واء أكانت قومي�ة أم وطني�ة أم دينية ،والركي�زة الثانية
هي القوة العس�كرية ذات الوالء املطل�ق ،أما الثالثة فهي
اإلعالم التعبوي الذي حيشد اجلامهري لدعم الديكتاتور،
ورابعها ضامن السكوت اإلقليمي والدويل عن ممارسات
الديكتاتور عن طريق صيانة املصالح اخلاصة بالرشكاء يف
ومدفوعا بخلفيته القانونية،
اإلقليم وخارجه .بعد ذلك،
ً
اجته البني إىل مناقش�ة إمكانية بناء سوريا جديدة من دون
اخل�وف من ارت�داد ديكتات�وري جديد .وذلك ،حس�ب
البني ،يكون من خالل قيم توافقية عليا .وقد رسد يف إطار
هذه القيم القواعد املؤسس�ة للدس�تور والقانون ،ثم أتى
عىل ذكر توصيات حمددة يف صياغة الدس�تور .يف النهاية،
يرى البن�ي أن احلديث عن ع�ودة ديكتاتورية جديدة هو
كالم مبتور ،لكن هذا يعني السعي باملزيد من اإلجراءات
نحو احلد من عودهتا جمد ًدا.

الفص�ل اخلام�س واألخير يتن�اول في�ه الدكت�ور
رض�وان زي�ادة خط�ة تقني�ة للتح�ول الديمقراط�ي
يف س�وريا .وورق�ة الدكت�ور زي�ادة ملخ�ص تنفي�ذي
وتوصي�ات هنائية ملرشوع "خط�ة التحول الديمقراطي
يف س�وريا" ال�ذي أرشف عليه "بيت اخلربة الس�وري"
املكون من مئات م�ن ذوي اخلربة يف املجاالت احليوية
ً
كافة .يعطي الس�يد زيادة ً
مبس�طا للثورة
تارخييا
عرضا
ًّ
الس�ورية ،ثم ينتق�ل نحو وضع رؤية سياس�ية متكاملة
للمستقبل الس�وري .ويرى زيادة أن املرحلة االنتقالية
جي�ب أن تب�دأ باهني�ار نظام األس�د بكامل رم�وزه ويف
القل�ب منه�ا بش�ار ،عىل الرغ�م من اعتراض البعض
عىل ه�ذا التعريف حيث يعدّ فري�ق أن املناطق املحررة
تصل�ح بداي�ة للمرحل�ة االنتقالي�ة ،يف حني يع�دّ فريق

آخر أن املرحلة االنتقالية قد تتم باألس�د نفسه من دون
نظامه ،كتس�وية للخلاف الدويل املمتد حول س�وريا.
وباعتب�ار التعريفات الس�ابقة للمرحل�ة االنتقالية كافة
 ،ف�إن اخلط�وات التالي�ة هلا ،حس�ب رؤية بي�ت اخلربة
السوري ،هي مسار حتمي لسوريا نحو املستقبل .وقد
بدأت اخلط�ة بذكر التحدي�ات الدس�تورية ،ثم قواعد
تأس�يس املجل�س التأس�ييس أو اجلمعي�ة الدس�تورية.
بع�د ذل�ك وضعت اخلط�ة ضواب�ط لش�كل احلكم يف
س�وريا اجلدي�دة ،وما يرتافق معه حتًم�اً من إصالحات
رضوري�ة للنظام االنتخ�ايب واحلزيب .ثم رشعت اخلطة
التي خلصها زيادة يف تناول خطة إعادة هيكلة األجهزة
األمنية م�ع اس�تبطان الوظيفة القمعية لتل�ك األجهزة
خلال الثورة ،واملزال�ق األمنية الس�ابقة ،والتي كانت
كاش�فة إىل ح�د كبير .ثم رشع�ت اخلط�ة يف ختصيص
مس�احة خلط�ة العدال�ة االنتقالي�ة ،ومس�ار املصاحل�ة
الوطني�ة الت�ي تتضمن تش�كيل جلان التحقي�ق وآليات
عمله�ا ،ورف�ع الدع�اوى القضائي�ة ،والتعويض�ات،
وإصالح املؤسسات ،وإحياء الذكرى.
وعىل الرغم من دخول الثورة الس�ورية عامها الرابع
ومروره�ا بمنزلق�ات ومس�ارات إستراتيجية متع�ددة،
وخف�وت دع�اوى احلري�ة والديمقراطي�ة والتعددي�ة يف
إط�ار املظل�ة القومي�ة الس�ورية لصالح احل�رب الطائفية
والراديكالية اإلسالمية املتفشية يف األطراف ،إال أن البيئة
اإلقليمي�ة احلالية مواتي�ة متا ًما إلحداث حت�ول تارخيي يف
مسار املواجهة يف س�وريا ،وحسمها للمعسكر املناهض
لألس�د ونظامه؛ ومن ثم حقن النزيف الش�عوري الذي
شهرا.
حيياه السوريون قرابة اخلمسني ً
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