171
حمزة المصطفى

*

مراجعة كتاب
سورية :درب اآلالم نحو الحرّية

محاولة في التاريخ الراهن
(الثورة في كتاب)

املؤلّف :عزمي بشارة.
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  -الدوحة  /بريوت.
تاريخ النرش.2013 :
عدد الصفحات ٦٨٧ :صفحة.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

172

العدد 5
تشرين الثاني  /نوفمبر 2013

تص ّدرت الثورة السوريّة بتعقيداتها املختلفة داخل ًّيا وخارج ًّيا قامئة كالوثيقة ومصدريتها ،اهتام ًما ،بل إ ّن القراءة املع ّمقة والتحليل
ٍ
معلومات وشهادات جرى استقاؤها من مصادرها
األولويات البحثية ملراكز األبحاث العربية والعامل ّية .وال يخفى عىل الشامل ارتكزا عىل
ٍ
معلومات دقيقة وحقائق وشهادات أصل ّية
متابعٍ حجم اإلنتاج البحثي الصادر عنها ،إضاف ًة إىل االهتامم السيايس األوىل واملؤ ّهلة لتقديم
تعادل قيمة "الوثيقة" علم ًّيا.
واإلعالمي الواسع بأحداثها املتالحقة ،وتداعياتها املختلفة.

أهمية الكتاب ومنهجيته
ّ
يع ّد كتاب عزمي بشارة "سورية :درب اآلالم نحو الحرية ،محاولة
يف التاريخ الراهن" األشمل ،ويكاد يكون الوحيد الذي يتناول الثورة
السوريّة بجميع أبعادها وتش ّعباتها خالل فرتة عامني منذ انطالقتها
يف آذار  /مارس  2011وحتّى آذار  /مارس  ،2013بصورة مت ّيزه عن
باقي الدراسات الصادرة عن الثورة ،والتي جاءت "قطاعيّة" تتّسم
معي دون غريه .مثّل الكتاب نقل ًة نوعية عىل
بالرتكيز عىل
ٍ
جانب ّ
الصعيد املنهجي يف ما يتعلّق بدراسة الظواهر املركّبة واملعقّدة،
من خالل استخدام "املنهج املتكامل" ،أو ما ميكن تسميته "العابر"
لالختصاصات ،والذي تسمح أدواته بقراءة الظواهر املركّبة املتع ّددة
األمناط مبختلف جوانبها والتمييز بني دينامياتها االجتامعية والسياسية
املختلفة ،وتحليلها ،وتف ّحص املشرتكات التي تجمعها واالختالفات
فيام بينها .األمر الذي يعطي الكتاب قيم ًة منهجية تجعله مصد ًرا
كل ما سيُكتب من دراسات عن الثورة السوريّة وسورية.
أساسيًّا يف ّ

جانب آخر ،يُع ّد الكتاب مبنزلة "خريطة طريق" بحث ّية لجهة
من
ٍ
تقسيم فصوله ،والتي ُرتّبت بعناية فائقة لتكون مرتك ًزا يف دراسة
كل
املختص االنطالق من ّ
الثورة السوريّة .إذ ميكن للباحث املهت ّم أو
ّ
التوسع فيه ليكون كتابًا
وربا ّ
فصلٍ فيه – ّ
كل مبحث  -وتطويره أو ّ
أو مجلّ ًدا يتناول إحدى ظواهر الثورة وإشكالياتها .وبهذا املعنى جاء
كتاب سورية :درب اآلالم نحو الحرية تحليليًّا ،وتعريفيًّا أيضً ا بالثورة
السوريّة وبطريقة دراستها وأدواتها ،وجرى تقسيمه ليزيل حالة
التش ّعب والتشتّت التي حكمت األبحاث يف هذا املجال.

إ ّن استخدام منهج التحليل االجتامعي التاريخي أو اتّجاهات التاريخ
الجديد ،ال يعني أب ًدا أ ّن الكاتب مل يُعر أدوات املدارس الكالسيكية

فصل؛ تراعي الفصول الخمسة األوىل
يتض ّمن الكتاب ثالثة عرش ً
الرتاتبية الزمنية الالزمة يف عملية تأريخ الثورة وتحليلها (خالل عامني)
ابتدا ًء من التوقّف عند مرحلة بشار األسد ،وحصاد عرش سنوات من
توسعها أفق ًّيا وعموديًّا لتنطلق ثورة
حكمه مرو ًرا بانتفاضة درعا ،ث ّم ّ
شعبية سلميّة ع ّمت معظم املحافظات السوريّة طوال عام ،2011
وانتها ًء بتح ّولها بداية عام  2012بسبب عنف النظام وقمعه ،إىل ثور ٍة
تعتمد "الكفاح املسلّح" لتحقيق أهدافها ،وما صاحب هذا التح ّول من
ٍ
تداعيات مختلفة .أ ّما الفصول الثامنية األخرى ،فقد جرى تقسيمها
وظيفيًّا ،مبعنى الرتكيز عىل دراسة ظواهر بعينها ،ولكن مع مراعاة
الرتاتبية الزمنية لألحداث والوقائع ضمنها ،ومراعاة ات ّصالها وتواصلها
مع الفصول األوىل .وتحتوي هذه الفصول عىل مواضي َع ومحاو َر ع ّدة:
كإسرتاتيجية النظام يف مواجهة الثورة ،ومسارب الطائفية والعنف
الطائفي ،ومظاهر العنف املجتمعي ،واملعارضة السياسية وحراكها
قبل الثورة وأثناءها ،والتفاعالت الجيوسرتاتيجية واملواقف الدولية،
الكل.
والعقوبات االقتصادية وأثرها يف االقتصاد السوري ّ

ما مييّز الكتاب هو تجاوزه عملية التأريخ والتوثيق إىل الفهم؛
مبعنى تجاوز املامرسة التاريخية الكالسيكية "الهستوريوغرافيا" إىل
منهج التحليل االجتامعي التاريخي ،والذي يتطلّب انفتا ًحا عىل
تأسيسا عىل ما سبق،
مجاالت العلوم االجتامعية واإلنسانية كافّة.
ً
جاء هذا البحث ( 687صحفة) عاب ًرا لالختصاصات كام ذكرنا سابقًا:
علم االجتامع ،والعلوم السياسية ،والعالقات الدولية ،واالقتصاد،
والدميوغرافيا ...إلخ ،ليؤ ّرخ الثورة السوريّة ويحلّلها خالل سنتني من
عمرها .وبهذا املعنى مل يكن الكتاب تأريخًا للثورة ،مبقدار ما جرى
توظيف التأريخ والتوثيق يف تحليل سياقاتها وتح ّوالتها؛ إذ سمحت
لكل مرحلة م ّهدت
عملية التحقيب بتقديم رؤية تحليلية مع ّمقة ّ
الطريق أمام القارئ ليفهم كيفية انتقال الثورة إىل املرحلة التي تليها
(الفصل  ،2وحتّى الفصل  )5دون ارتباك أو تشتّت.
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ويف اعتقادنا ،ساهم هذا الجهد العلمي واألكادميي الكبري يف حفظ
ٍ
بقصد أو بغري قصد  -يف ما ينتج
ذاكرة الثورة بعد أن طالها النسيان -
مسائل وقضايا صغرية كالسالح
َ
حديثًا عنها؛ إذ يجري اختصارها يف
الكياموي ،والجهاديّني .ويُنظر إليها يف أغلب األحيان بوصفها أزمة
ائح مجتمع ّية دون االلتفات إىل
دولية فقط ،أو حربًا أهل ّية بني رش َ
انطالقتها ثور ًة ض ّد االستبداد جاءت يف خض ّم الربيع العريب عام
 ،2011ودون االلتفات إىل أ ّن ما وصلت إليه يف بعض مساراتها مؤ ّخ ًرا
هو "نتيجة" لعوامل موضوعية وذاتية ،وليس "األصل" يف اندالعها
وتوسعها.
ّ
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يف اإلصالح .يعلّق بشارة عىل ذلك بالقول "يصعب عىل املرء
اللف والدوران واالستعالء
تص ّور خطاب سيايس يتض ّمن قد ًرا من ّ
والغرور والوصاية عىل الناس ،وال حتّى بني معلّم مدرسة
ابتدائية وتالميذه (ص .)50ويش ّبه بشارة غرور األسد بغرور أبناء
األغنياء الذين ينظرون باستعالء إىل اآلخرين دون االستناد إىل
كفاءة علمية أو تجربة .يجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه النظرة ستبقى
حارضة لفرتة طويلة حتّى بعد انطالق الثورة ،فبشار األسد مل
مندسون ،وفئات دون ّية،
يتوان لحظ ًة عن وصف املحت ّجني بأنّهم ّ
وجراثيم يجب إبادتها (ص.)102

الحصاد المر ّ
تحت هذا املس ّمى ،يتناول الكتاب حصيلة عرشة أعوام من حكم
الرئيس بشّ ار األسد قبل انطالق الثورة .ويركّز خاللها عىل وعود
اإلصالح والفرص التي أضاعها النظام إلنجاز التح ّول الدميقراطي
بقيادته ،فالسوريّون مبن فيهم النخب السياسية والثقافية املعارضة
قبلوا عىل ٍ
أمل يف وعو ٍد
مضض عملية توريث الحكم يف عام ً ،2000
باإلصالح وتحديث الدولة ،ورغب ًة يف عدم الدخول يف موج ٍة من القمع
يبي الكاتب
الجامعي تشبه ما يتع ّرض له الشعب حال ًّيا (ص ّ .)44
تب ّدد وعود اإلصالح والدميقراطية رسي ًعا ،إذ مل تكن سوى "مطيّة"
لعملية التوريث ،ليعود االستقواء بالقمع األمني ومالحقة املعارضني
واملثقفني الذين نشطوا خالل ما ُعرف بـ "ربيع دمشق" .يوضح
الكاتب تب ّني النظام الخطاب التربيري لعدم قيامه باإلصالح ،ويقوم
عىل مرتكزات يع ّدها خطرية ،وأه ّمها:

شكل من االستعامر
مم سبق ،يع ّد بشارة النظام السوري ً
انطالقًا ّ
الداخيل يف تعامله مع الشعب؛ فهو ينظر إىل نفسه كق ّوة احتالل
تدير شؤون "أ ّمة من العبيد" وليس "الشعب" .وبنا ًء عليه ،فإ ّن
"العبد" ال يتم ّرد ،وإذا ما مت ّرد فإنّه "يُقتل" وال يستجاب ملطالبه ،أل ّن
مت ّرده "فتنة" تستهدف الوطن وليس النظام أو سياساته أو أشخاصه.
أوضح األسد ذلك جل ًّيا يف خطابه أمام مجلس الشعب  30آذار  /مارس
2011؛ فعىل الرغم من أ ّن املطالب اقترصت عىل إطالق الح ّريات
ككل أو الرئيس ،اختار األسد خطابًا
األساسية ،ومل تستهدف النظام ّ
•الربط بني وجود الدول السلطوية القمعية واالستقرار السيايس متصلّبًا صداميًّا (معي ،أو ض ّدي) معت ًربا "وأد الفتنة" واجبًا وطنيًّا
وأخالق ًّيا ،وأ ّن من يتو ّرط فيها عن ٍ
قصد أو غري قصد "يعمل عىل قتل
واالقتصادي.
وطنه" .واستخدم األسد نربة السيّد يف توصيف الشعب ،فهو يف نظره
ظل الضغوط الخارجيّة.
•ا ّدعاء أ ّن اإلصالح ال ميثّل أولوية يف ّ
وسهل بها"
ً
"فأهل
ً
"مسامل وودود" وأ ّن املعركة إذا ما فرضت عليه
•الخصوصية السوريّة :يتوقّف الكاتب عند هذه النقطة ليرشح (ص .)58
"فهم" بشار األسد لها ،والتي ال تنبع من فهمٍ سيسولوجي
للمجتمع السوري املركّب واملتن ّوع ،بل تقوم عىل نظرة يعرض الكتاب اإلرهاصات االحتجاج ّية يف هذه الفرتة ،ويص ّنفها إىل
استعالئ ّية تتمثّل يف أ ّن األسد يرى شعبه غري جاهز للدميقراطية ،نوعني:
وأنّه يحتاج إىل تأهيلٍ بالتدريج ليصبح واعيًا لإلصالح السيايس.
لذلك يطلب بشار األسد يف مقابلته مع صحيفة الرشق األوسط مطلبية :راكمتها عملية التح ّول االقتصادي "اللربلة" ،وغذّتها عوامل
عام  2001من املجتمع أن "يعده بتطوير نفسه" قبل أن يرشع أخرى؛ كرضيبة املواقف الخارجية واملقصود بها الرضر الذي ألحقته
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االتفاقيات االقتصادية مع تركيا بالصناعات السوريّة ،واستمالك
األرايض ،وموجات الجفاف ،والتو ّجه الحكومي إلهامل الزراعة ،والذي
ساهم يف خرابها وأ ّدى إىل موجات هجرة ريفية واسعة ،وغريها من
اإلجراءات الحكومية كرفع سعر املحروقات وفرض الرضائب .ومن
أبرز اإلرهاصات املطلبية ،إرضاب سائقي الحافالت يف عام ،2008
وامتناع مزارعي القمح والشمندر السكّري عن بيع املحصول للدولة
عام .2009
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عنه ،والذي ت ُرجم بانتفاضة شعبية جرى تأطريها سياس ًّيا امت ّد "لهيبها"
إىل عموم سهل حوران ،واملحافظات السوريّة األخرى (ص .)85ويرصد
هنا "استدعاء" الشعارات املس ّيسة التي أُطلقت يف الحريقة ،وأمام
السفارة الليبية مثل (الشعب السوري ما ّ
بينذل) ،و (خاين ييل بيقتل
شعبه) ،والتي أصبحت أيقونة ترت ّدد يف هتافات املحت ّجني ليس يف درعا
فقط بل يف عموم سورية.

عبت عن
سياس ّية :مي ّيزها الكاتب عن االحتجاجات املطلبية التي ّ
حال ٍة أوس َع من النقمة الشعبية من دون أن ترفع شعارات سياسية.
فهذه االحتجاجات تزامنت مع ثورات الربيع العريب ،وحصلت يف
ظل منا ٍخ ثوري جديد يف سورية ،ومن أبرزها حادثة الحريقة يف 17
ّ
شباط  /فرباير  2011التي وصفها الكاتب بأنّها "الدخان املنبعث من
الربكان" وشبّهها بحادثة البوعزيزي يف تونس ،واعتصام السفارة الليبية
يف  22شباط  /فرباير  2011الذي هدف إىل توظيف الوقفة التضامنية
رسائل سياسية للنظام.
مع الشعب الليبي لتوجيه َ

الشرارة واللهيب:
ثورة شعبية سلمية
يفرد الكاتب أكرث من مئة صفحة ملراحل الثورة السلمية .يتوقّف
السوري ،فقد انترش األمل
بداي ًة عند أثر الثورات العربية يف املجتمع
ّ
يف إمكانية استحضار هذه التجارب أو استنساخها؛ فقام نشطاء
ٍ
اعتقاالت عشوائ ّية
بحملة (الكتابة عىل الجدران) واجهها األمن بحملة
لنشطاء وآخرين من بينهم أطفال درعا ،لتبدأ رشارة الثورة بعد رفض
عاطف نجيب وساطة الوجهاء وإهانتهم.
حصلت يف سورية قبل الثورات العربية حوداث إهانة وتعذيب وقتل
ارتكبتها ق ّوات األمن بصور ٍة أبش َع من محنة أطفال درعا من دون
محل عىل غرار ما حصل يف درعا،
أن تحصل هبّة شعبية أو تضامن ّ
ومن دون أن تنترش دعوات للتظاهر يف صفحات الفيس بوك تحت
مس ّمى "جمعة الغضب" ،والتي جرى استحضارها من الثورة املرصيّة
حرصيًّا (ص .)83

رسعة عن أ ّن ثورة سورية هي "انتفاضة
يرفض بشارة االستنتاجات املت ّ
ّفلحني أو فقراء" كونها مل تتوطّن يف املدن الكربى (املركز) ،ويرى أ ّن
الفقر قد يكون مح ّركًا لالحتجاج ،لك ّنه ال ينتج ثورات ترفع شعار ٍ
ات
سياسية .يؤكّد بشارة أ ّن الفقر والتهميش مل يكونا الدافع األسايس
للثورة ،وأ ّن الريف مل يكن منطلقها .فالثورة "توطّنت يف "مراكز
قوي اقتصاديًّا (حلب ،ودمشق) ،وأ ّن من
األطراف" امله ّمشة أمام مركز ّ
ف ّجر الثورة هو عواصم املحافظات حيث توجد طبقة وسطى وفئات
مثقّفة متتلك الوعي السيايس ،ولديها الوعي بالظلم والحاجات التي
تؤكّد الحرمان والتهميش .وهذه الفئات قادت االحتجاجات وأطّرتها
قبل أن يلتحق بها الريف السوري (ص .)93
يرى الكاتب أ ّن مسار الثورة السوريّة يف بدايته يشابه مسار الثورة
التونسية .أ ّما االختالفات والفوارق ،فيح ّددها مبا ييل" :والفارق الرئيس
املركب دين ًّيا،
يف ثورة الشعب السوري يكمن يف "خصوص ّية" مجتمعه
ّ
وطائفيًّا ،واثنيًّا ،والتي أعاقت تبلور هويّة وطنيّة جامعة تسمح بفصل
املجتمع عن النظام ،وبالتايل أيضً ا النظام عن الدولة (ص.)31

يتوقّف بشارة بالتفصيل عند حدثني مركزيّني هام "اعتصام حمص" يف
يتناول بشارة بالتفصيل عنف النظام املفرط كطريقة يف مواجهة  18نيسان  /أبريل  ،2011و"الجمعة العظيمة" يف  22نيسان  /أبريل
املحل إىل اإلطار
املحل الذي نجم  ،2011ساهام يف نقل الحركة االحتجاج ّية من إطارها ّ
تظاهرات درعا واقتحام املسجد العمري ،والتضامن ّ
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أي محاولة
الوطني األشمل؛ فاعتصام حمص كان النسخة السوريّة من ميدان النظام عىل عزلهام ،واستخدام الق ّوة املفرطة لقمع ّ
التحرير يف مرص ،ويوم الجمعة العظيمة شهد محاولة لتصدير الثورة لتثويرهام ،وتحالفه مع الربجوازية ورأس املال يف املدينتني.
إىل العاصمة واالعتصام يف ساحة العبّاسني .مل تنجح هذه املحاوالت
فض االعتصام
الحي يف ّ
نتيج ًة لعنف النظام واستخدامه الرصاص ّ
وقمع املحت ّجني ،ولكنها كانت نقطة تح ّول يف مسار الثورة لجهة العسكرة لم تكن خيار الثورة
ازدياد أعداد املحت ّجني وانضامم ٍ
فئات جديدةّ ،
كطلب الجامعات يوصف الكتاب إسرتاتيجية النظام ودفعه الثورة إىل التسلّح من خالل
واألطبّاء واملحامني ،وانضامم محافظات إىل خريطة االحتجاجات ،االعتامد عىل الق ّوة املفرطة يف مواجهتها ،فالشعب السوري صمد يف
كحامة ودير الزور واملناطق الكرديّة ،واأله ّم ارتفاع سقف الشعارات احتجاجاته السلميّة أمام الرصاص ألشه ٍر طويلة أل ّن تجربتَي تونس
إىل "إسقاط النظام" ،والذي غدا شعا ًرا جام ًعا للمحت ّجني بعد فرت ٍة من ومرص مثّلتا بالنسبة إليه "منوذ ًجا" يُحتذى يف النضال .لكن نهج النظام
الرت ّدد والرتيّث يف رفعه (ص .)130
وزج الجيش بالكامل ويف ٍ
وقت مبكر ،أجربا البعض عىل حمل
القمعي ّ
يسلّط الكتاب الضوء أيضً ا عىل الساحات الكربى يف حامة ودير
ٍ
مشهد
كل منها مئات آالف املحت ّجني يف
الزور وإدلب ،والتي ض ّمت ّ
وأثبت انحياز أغلبية
د َحض رواية النظام عن محدودية االحتجاجات،
َ
السوريني للثورة واستعدادهم للمشاركة فيها عند غياب القمع.
كل مدينة
يتوقّف الكاتب يف مشهد الساحات الكربى عىل خصوصية ّ
والظروف االجتامعية والسياسية التي ح ّددت توقيت مشاركتها يف
الثورة وطريقتها .مل يكن لدى أهايل حامة الحامس للمشاركة يف
االحتجاجات بدايةً ،فاملدينة التي خربت قمع النظام يف أحداث
الثامنينيات كانت تراقب بحذ ٍر مدى شمولية الثورة وامتدادها.
وعندما أدرك سكّان املدينة أ ّن االحتجاجات ليست انتفاضة جهوية
يستطيع النظام االستفراد بها ،وإنّ ا ثورة شعبية تدفّقت جموع
املحت ّجني لتمأل ساحة العايص منذ جمعة أطفال الحرية  3حزيران /
يونيو  2011وحتّى بداية شهر آب  /أغسطس  2011تاريخ اقتحام
الجيش املدينة .أ ّما يف دير الــزور ،فريصد الكتاب تأثري العامل
العشائري ،والذي ساهم بداي ًة يف عزل املدينة عن الحركة االحتجاجية
بحكم والء شيوخ العشائر للنظام والضبط الذي مارسوه ملنع أبنائهم
من املشاركة ،قبل أن تنقلب األمور عكس ًّيا .فقد نجحت املجموعات
الشبابية ،والتي نشأت خارج البنى االجتامعية التقليدية ،يف كسب
ٍ
فتوسعت التظاهرات تدريج ًّيا .وتص ّدى لها النظام
فئات جديدةّ ،
الحي بخالف ما تع ّهد به لوجهاء العشائر ،ما أ ّدى إىل نقم ٍة
بالرصاص ّ
شعبية يف املدينة ض ّد النظام أجربت العشائر عىل االنضامم للثورة.

السالح لر ّد هذه الحمالت .يعرض الكاتب بداية التسلّح ،والذي كان
"هجومي" إثر حادثة جرس الشغور،
أهليًّا ،قبل أن يتح ّول إىل منط
ٍ
لتسته عن هذا
والتي جاءت "انتقام ّية" .ينتقد بشارة إعالم الثورة ّ
النهج واتّهامه الجيش بقتل جنوده ،ويع ّده سببًا يف عدم القدرة عىل
التفكري العقالين يف الثورة؛ ألنّه بسبب تشويه الواقع وإنكاره ،تح ّول
النقاش فيه حول الحقائق ذاتها وليس تقييمها وات ّخاذ موقف منها
بوصفها حوادثَ مسيئة للثورة (ص .)195

يتوقّف الكاتب عند حادثة الزبداين بداية عام  ،2012والتي جعلت
نص عىل
رئيسا يف الثورة ،فاالت ّفاق الذي ّ
من خيار العسكرة خيا ًرا ً
انسحاب الجيش خارج املدينة مقابل تع ّهد الث ّوار املسلّحني بعدم
استهداف حواجزه ،أغرى مدنًا أخرى كدوما وحي بابا عمرو يف حمص
ترسخ قناعة
حاولت تقليدها .ما زاد من االت ّجاه نحو العسكرة هو ّ
لدى ٍ
فئات واسعة من املحت ّجني بعدم جدوى التظاهرات السلميّة يف
إسقاط النظام ،واندفاع جزء من املعارضة السوريّة إىل هذا الخيار
راغب ًة يف استحضار النموذج الليبي إلسقاط النظام برسعة.

بعد استعراضه أه ّم مراحل الكفاح املسلّح ومحاوالت تنظيمه ،يخلص
بشارة إىل أ ّن خيار العسكرة كان عفويًّا ،وأ ّن مشكلته األساسية كمنت يف
املحل والتدريجي مبوجب حاجات املناطق وظروفها،
عفويته وتط ّوره ّ
وليس مبوجب إسرتاتيجية تقف وراءها ق ًوى سياسية منظّمة .وكان غياب
التنظيم والتنسيق والتخطيط وبالً عىل الثورة؛ فاملدن والبلدات التي
دخلها الث ّوار املسلّحون د ّمرت وه ّجر غالبية سكّانها بسبب عدم القدرة
عىل تحييد أدوات التدمري كسالح الطريان ومنظومة الصواريخ .كام أ ّن
يتوقّف بشارة أخ ًريا عند حراك املدينتني املليونيّتني (دمشق ،وحلب) .سلوك بعض الكتائب املحسوبة عىل الثورة وانخراطها يف أعامل رسق ٍة
ائح ع ّدة من الثورة ،ودفعتها إىل
ٍ
ويرشح األسباب التي أعاقت انضاممهام للثورة أو أخّرته؛ كحرص
ونهب ،والفوىض التي حصلت نفّرت رش َ
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فيبي الكتاب محاوالت
دعم البقاء لنشدان االستقرار .وقد استفادت من هذه الفوىض تنظيامتٌ أ ّما يف ما يتعلّق بطريقة التعاطي مع الثورةّ ،
مبلء الفراغ النظام الحثيثة واستخدامه العنف املفرط لج ّر الناس إىل السالح
جهاديّة كجبهة النرصة ،مل تتو ّرط يف تلك األعامل ،قامت ْ
وتقديم املساعدات للناس ما ر ّوج "صورة حسنة" لهذه التنظيامت التي ليص ّور الثورة عىل أنّها مت ّرد مسلّح عىل حكمه ،وأنّها ليست إال أزمة
مامثلة ألحداث الثامنينيات إبّان رصاعه مع اإلخوان املسلمني ،ليوحي
ال تؤمن بقيم الثورة وأهدافها.
للشعب بأ ّن البديل عن النظام هو فقدان األمن والفتنة الطائفية
إجاملً  ،يف ّ
ظل غياب العمل العسكري وترشذمه ،مل تشهد الثورة والتش ّدد اإلسالمي (ص .)244
السوريّة عملية تكوين سيايس أو تنشئة للثوري السوري حامل السالح
(ص  .)191األمر الذي زاد من حالة التم ّزق االجتامعي وزاد من تع ّدد
الكتائب وكرثتهاَ ،
وحال دون وضع إسرتاتيجية للكفاح املسلّح.
يح ّمل بشارة املعارضة السياسية مسؤولية ما وصلت إليه الحال من
مهمت مصريية إلسقاط
تشتّ ٍت وانقسام .ويرى أنّها أمام مواجهة ّ
نظام االستبداد ،أه ّمها :وضع إسرتاتيجية عسكرية مو ّحدة وتوفري
املؤسسات ،ووضع الخطط إلدارة املناطق املح ّررة،
مق ّوماتها ،وبناء ّ
واستيعاب املهن ّيني املنشقّني من عسكريني ومدن ّيني لخدمة الثورة ،سياس ًّيا ،تعامل النظام مع الشعب عىل أنّه طوائف وملل وفئات
وتطوير خطاب دبلومايس وإعالمي مو َّجه للغرب ملواجهة خطاب اجتامعية متنافرة وليس شع ًبا واح ًدا؛ فوجدنا الرئيس األسد يستقبل
وفو ًدا من هذه املنطقة أو تلك الفئة االجتامعية ليعرض تحقيق بعض
النظام (ص .)416
احتياجاتها ومطالبها املحلّية فقط .ويف هذا اإلطار يوضح الكتاب نهج
النظام يف استاملة ٍ
ائح اجتامعية للقتال معه تحت مس ّمى
فئات ورش َ
اللجان الشعبية (الش ّبيحة) وتنفيذ إسرتاتيجيته الرئيسة يف وأد الثورة
تصديق الكذب معيار للوالء
حل القضيّة يف إطارها العا ّم.
بدل من ّ
ً
يتط ّرق الكتاب إلسرتاتيجية النظام الدعائية ،والتي ركّز فيها عىل
يُرجع الكتاب انتشار مصطلح "الش ّبيحة" إىل تظاهرات الالذقية،
مخاطبة الخارج عمو ًما وبطرقٍ مختلفة؛ فقد تب ّنى النظام فكرة ويزيل املغالطات الكبرية التي راجت حوله ال سيّام تلك التي وصمت
استهداف سورية من الخارج لتصوير الثورة أمام الرأي العا ّم العريب العلويّني بـ "الش ّبيحة"؛ فـ "الشبيحة" جهاز ترشف عليه أجهزة األمن
عىل أنّها مؤامرة خارجية تستهدف املقاومة .ويف الدعاية املق ّدمة ويض ّم رجالً مأجورين ومجرمني جنائ ّيني ،وحزبيني من الطوائف
تغيت وظيفة
للغرب ،ركّز النظام عىل فكرة اإلرهاب اإلسالمي باحثًا عن دو ٍر وظيفي واالثنيات املختلفة (ص  .)267يرصد الكتاب أيضً ا كيف ّ
يقوم به يف هذا املجال.
"الشبّيحة" منذ منتصف عام  ،2012حيث لجأ النظام يف مواجهة
الثورة املسلّحة إىل "مأْسسة" جهاز "الش ّبيحة" تحت مس ّمى "جيش
مهتم بتصديق الناس
أ ّما يف الداخل ،فريى الكاتب أ ّن النظام ليس ًّ
الدفاع الوطني".
ويفصل
دعايته مبقدار "ما هو مهت ّم بأن يتظاهر الناس بتصديقها"،
ّ
أهداف دعاية النظام مبا ييل (ص :)239
•تصديق الكذب حتّى لو كان تصديقًا مفت َع ًل فهو عالمة والء
وعالمة خوف من النظام.

التطييف والطائفيّة
وذيول العنف

•هدف الدعاية ليس الحقيقة ،بل أن يختلط عىل الناس الحقيقة.
يخصص بشارة ثالثة فصول ( ،7و  ،8و )9من الكتاب ملناقشة هذا
ّ
•ليس الهدف من الكذب إقناع الناس بص ّحة الرواية ،بل جعلهم املوضوع محاولً تحليل خلفيات الخطاب والعنف الطائفيّني بالحفر
يف تاريخ سورية الحديث ال س ّيام بعد وصول حزب البعث إىل السلطة
يشكّكون يف روايات اآلخرين.
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عام  ،1963وما نجم عنه من (ترييف) الحزب ،و (تطييف) الجيش .الكاتب الحركات السلفية إىل جهادية عاملية وفقًا لنهج القاعدة،
وجامعات سلفية تقترص أهدافها عىل سورية ،وأخرى تسلفنت ضمن
يرى الكاتب أ ّن عملية تطييف الجيش م ّرت بأربع مراحل:
تفكري براغاميت إلرضاء الداعمني.
•خالل االحتالل الفرنيس ،أنشأ الفرنسيون "جيش الرشق" استنا ًدا
إىل مرتكزات طائفية وأثن ّية (أقلّيات).
•مرحلة الكتل العقائدية ( ،)1963-1954ويرصد اإلقصاء الذي
مارسته اللجنة البعثية بعد انقالب آذار  /مارس  1963ض ّد
الضباط الشوام والنارصيني واستدعاء آخرين وتجنيدهم عىل
ٍ
أسس طائفية (ص.)285
•مرحلة حافظ األسد ونشوء الجيش العقائدي املرتكز عىل أغلبية
علويّة.
خاصا
•إعادة بناء الحرس الجمهوري يف عهد بشّ ار ليكون جيشً ا ًّ
لعائلة الرئيس (ص .)303
يتناول الكتاب مراحل "ترييف" الجهاز اإلداري للدولة ،ويتوقّف عند
تغي القواعد االجتامعية للبعث يف التسعينيات؛ فقد تح ّول البعثيون
ّ
ٍ
الريفيون من قادة حزبيني وعسكريني إىل موظّفني تابعني ليصبحوا
"برجوازية جديدة" إىل جانب برجوازية حلب ودمشق التي ضمن
األسد مصالحها مقابل الوالء له (ص  .)300وعليه ،ورث بشار األسد
تغي؛ إذ تراجع حضور القواعد االجتامعية
قواعد اجتامعية يف حالة ّ
وعمل ،وموظفون) ملصلحة الطبقة الربجوازية
القدمية (فالحونّ ،
الجديدة املثخنة بصفقات الفساد واالستبداد ،والتي يس ّميها الكاتب
"فئة الذئاب الشابّة".

التشابك الجيوستراتيجي
خصم الثورة
يفرد بشارة نحو مئة وثالثني صفحة من الكتاب الستعراض مبادرات
الحل السيايس ّ
وتعثها ،ولرشح التفاعالت الجيوسرتاتيجية للقوى
ّ
الدولية واإلقليمية التي تح ّولت بحسب توصيف الكاتب إىل "حليف
تغي مفهوم األمن
النظام ض ّد شعبه"؛ فالثورة جاءت يف مرحلة ّ
القومي لدى أمريكا بعد سياسات جورج بوش التدخلية ،ويف مرحلة
تحاول روسيا أن تعيد أمجادها السابقة بوصفها ق ّوة عاملية عظمى.

مم سبق ليتناول مسارب الطائفية خالل الثورة يرشح الكتاب موقف الدول الفاعلة وسياساتها وفقًا ملا ييل:
ينطلق بشارة ّ
واملغذّيات والدوافع لظهور الكراهية الطائفية ،ويؤكّد عىل أ ّن
تخص أمنها
دول ًّيا ،مل تكن أمريكا حليفًا للثورة وركّزت عىل قضايا ّ
مقولة الفتنة الطائفية هي جزء من خطاب النظام لرتويج أ ّن الدولة القومي فقط ،مبا فيه وبشكل رئيس موقع إرسائيل يف املعادلة ،وال
السلطوية وحدة متنع الفتنة واالنقسام .ويوضح الكاتب عوامل أخرى س ّيام يف ما يتعلّق مبوضوع السالح الكياموي ،والتط ّرف اإلسالمي،
ساهمت يف حالة الشحن الطائفي كخطاب بعض املعارضني ،وتحريض كام فضّ لت التعاطي مع الثورة كأزمة دولية ميكن حلّها بالتوافق مع
القنوات الدينية.
روسيا .يف املقابل ،كانت روسيا حليفًا للنظام وات ّخذت موقفًا صل ًبا
حق النقض (الفيتو) ض ّد ثالثة قرارات
يرشح الكاتب بالتفصيل املذابح الطائفية التي نفّذتها مليشيات يف مساندته؛ إذ استخدمت ّ
"الش ّبيحة" ،ويحلّل عقلية املليشيات األقلّوية التي تعتمد عىل الردع يف مجلس األمن .يوضح الكاتب املوقف الــرويس ،والذي يرى يف
والقسوة الجسدية لردع األكرثيّة (الهويّة املضا ّدة) .ويركّز بشارة أيضً ا بقاء النظام نفوذًا جيوسرتاتيجيًّا يف منطقة الرشق األوسط تستطيع
عىل مظاهر العنف االجتامعي .وميايز ما بني ظاهرة العنف السيايس من خالله تعظيم مصلحتها وأمنها القومي مبا يتالءم ورؤية روسيا
(عنف الثورة) والعنف االجتامعي الذي كان قامئًا خارج الثورة أو اإلسرتاتيجية الجديدة التي طرحتها بداية التسعينيات ،والقامئة عىل
سابقًا لها كالعنف ذي الطابع الجنايئ والعنف الجهادي .يص ّنف ما تس ّميه "األوراسية الجديدة" (ص .)483
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إقليم ًّيا ،كانت تركيا حليفًا قويًّا للثورة بعد أن فشل رهانها عىل
النظام الذي أفشل جميع مبادراتها ومساعيها ،وقامت بتفعيل أوراق
ضغط ع ّدة مثل دعم املعارضة السورية السياسية ،وتسهيل مرور
السالح ،ومساعي اإلغاثة والالجئني .لكن الضغط الرتيك توقّف عند
هذا الح ّد ،ومل يصل إىل التدخّل العسكري؛ فهي دولة وطنية حديثة
مؤسسة عسكرية قويّة متحفّظة عىل فكرة التدخّل املنفرد،
لديها ّ
ٍ
إشكاليات أخرى كالقضيّة الكردية
ولديها رأي عا ّم معارض ،إضاف ًة إىل
واملسألة العلويّة .يف املقابل ،كانت إيران سن ًدا للنظام؛ إذ ال ميكن
تص ّور بقائه من دون الدعم املايل والعسكري اإليراين .لقد رأت إيران
يف الثورة السوريّة محاولة لتفويض دورها عىل املستوى اإلقليمي؛ فام
كانت تخشاه يف حال سقوط النظام هو طبيعة النظام املقبل ،والذي
سيكون – بحسب القادة اإليرانيني  -أقرب إىل تركيا والدول العربية
املعتدلة ،وهو ما سيرتك تداعيات عىل نفوذ إيران ودورها املستقبيل.
انطالقًا من ذلك ،غضّ ت إيران الطرف عن وحشية النظام.

من ث ّم القطيعة ودعم املعارضة عسكريًّا عرب مكتب االرتباط املوجود
يف إسطنبول واألردن .أ ّما يف املوقف القطري ،فيبني بشارة كيف أ ّن
قطر الحليف السابق حثّت النظام عىل اإلصالح وعدم تضييع الفرصة.
وخالل تناوله دور اإلعالم يف الثورة ،يوضح بشارة كيف أ ّن دولة
قطر تدخّلت لدى قناة الجزيرة ملنع تغطي ٍة شاملة ملا يجري من
احتجاجات ،ليك ال يفهم النظام أنّها رغبة قطرية يف دعم الثورة وات ّخاذ
ٍ
موقف مناوئ له .حصل ذلك يف مرحلة ا ّدعى النظام أ ّن الجزيرة

أي بديل مطروح.
•النظام الحايل مريح ج ًّدا إلرسائيل ،وأفضل من ّ

يخلص الكاتب إىل أ ّن الثورة السوريّة حالة فريدة واستثنائية لتعقّد
ظروفها والعوامل املؤث ّرة فيها ،وأ ّن هذه العوامل ميكن أن تؤ ّدي إىل
نتائج كارثية إذا مل تحصل تسوية سياسية .والتسوية برأيه ليست
َ
تسوية سلمية أل ّن مسار الثورة والقتال الدائر قد تجاوزها ،بل هي
تسوية سياسية تتض ّمن رحيل النظام وبقاء جهاز الدولة مبا مي ّهد
الطريق لالنتقال التدريجي نحو الدميقراطية .وأخ ًريا ،يرى بشارة أ ّن
البديل عن هذه التسوية هو تع ّمق الرصاع وتعقّده وتح ّوله إىل رصا ٍع
تلتف حول برنامج
طائفي واثني .يطالب الكاتب القوى الثورية بأن ّ
سيايس وطني يتب ّنى مبادئ الثورة بوصفها ثورة وطنية ض ّد االستبداد.

تفربك االحتجاجات وتضخّمها .يوضح بشارة كيف انتقلت قطر بعد
مؤسسة الجامعة العربية يف محاول ٍة إلنضاج تسوية
تع ّنت النظام ،إىل ّ
سياسية تع ّرض سورية الدولة والشعب إىل سيناريوهات كارثية ومتنع
التدخّل األجنبي ،لكن إفشال النظام هذه املبادرات وبطشه بالشعب
استنا ًدا إىل الغطاء الرويس يف املؤسسات الدولية دفع قطر إىل تغيري
إسرتاتيجيتها واالتّجاه إىل محاولة عزل النظام عرب ًّيا ومعاقبته ،ودعم
أ ّما إرسائيل ،فيوضح الكاتب رغبتها يف أن ال تحقّق الثورة أهدافها الثورة وتسليحها.
برسعة ،وأن ميت ّد أمدها ويتواصل قمع النظام لفرتة طويلة .يخلص
بشارة إىل مجموع ٍة من النقاط املحورية التي تحظى بشبه إجامع يف
الخالصة
تخص مصلحتها؛ وهي:
إرسائيل عىل أنّها ّ
•توريط حزب الله مفيد إلرسائيل ألنّه يستنزفه ويبعده عن
الرصاع معها.
أي
•الفوىض املسلّحة تشكّل خط ًرا أمن ًّيا ،ومن ناحي ٍة أخرى فإ ّن ّ
نظام جديد سيتّخذ موقفًا معاديًا ،ألنّه يحتاج إىل رشعية داخلية،
يف حني أ ّن النظام الحايل يحتاج إىل رشعية خارجية ،وسيضط ّر إىل
تليني موقفه من إرسائيل (ص .)584
بالنسبة إىل املواقف العربية ،يرشح الكاتب تد ّرج املوقف السعودي
تجاه تقديم املساعدات للنظام من بداية الثورة إىل املطالبة باإلصالح،

