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 الحالة السورية:العنف في الثورات العربية
Violence in the Arab Revolutions: The Case of Syria

وتطوره
،تحــاول هذه الشــهادة تقديم ســرد موجز مكثف لســيرة العنف فــي الحالة الســوريّة
ّ
بأن المسألة
،شد ًة ونطا ًقا
ّ
ّ  ومدخلها التذكير أ ّو ًال.وتحوله إلى حرب ذات أبعاد إقليمية ودولية
ّ
وبأن بادئ العنف ورائده هو نظام األســد
،العام
الطابع
ســلمية
شــعبية
ثورة
بدأت
ة
ي
الســور
ّ
ّ
األشــد قســوة وتوات ًرا واألوســع
 وعنفهم هو،ثم حلفاؤه الذين قدموا إليه أو اســتجلبهم
ّ ومن
ّ
َ
أطراف وقوى استخدمت العنف تال ًيا بمناسبة حالتي الثورة
 نفرّق بين،وبناء عليه
.نطا ًقا وأث ًرا
ٍ
ً
 وبين أطراف، مــع قدر ٍ متبايــن من الدوافــع والحيثيات الســابقة والالحقة الندالعهمــا،والحــرب
. بوصفه حالة مقاومة لعنف نظام األسد وحلفائه،تاما أو شبه تام
ً وقوى أخرى انجرّت له انجرارًا
. العنف، نظام األسد، الثورة السورية:كلمات مفتاحية
This paper presents a succinct, condensed narrative of the course of violence in
Syria; how it began, intensified, and spread to become a war involving national,
regional, and international actors. The paper starts with a reminder that the
conflict in Syria has initially started as a peaceful people's revolution, and that
the violence was initiated by the Assad regime which later on, brought foreign
allies, whose violence was the most widespread and most devastating. The paper
differentiates between the groups that have subsequently used violence given
the opportunity presented by the revolution and the war, and other parties and
forces, completely, or nearly completely, sucked into violence as a self-defense
mechanism in the face of the Assad regime's and its allies extreme brutality.
Keywords: Syrian Revolution, Assad regime, Violence.
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مق ّدمة
تتضمن "حالة العنف" التي طغت عىل سائر مفردات املسألة
توسل أدوات العنف
السورية منذ اندالع الثورة ،استمراري ًة يف ّ
ومسالكه بقد ٍر معترب من الش ّدة والتواتر والنطاق؛ وذلك لتحقيق
أغراض طرف منخرط يف الرصاع وفرض إرادته.
وإذا كان من املمكن التفريق نظريًّا بني العنف السيايس وعنف
رصف أطراف
الحرب ،تب ًعا لش ّدة تدخّل العوامل الخارجية ،و/أو ت ّ
الرصاع الداخلية حيال بعضها كأطراف خارجية ،فإ ّن السؤال الذي
نُعنى باإلجابة عنه هو :ما طبيعة العنف الذي وظّفته أطراف مختلفة
لخدمة مواضيع سلطتها ومشاريعها الخاصة السابقة أو القامئة قبل
الثورة ،مقابل العنف الذي تف ّعل ابتدا ًء بوصفه ردة فعل مقاومة عىل
عنف نظام األسد الساعي لقمع الثورة الشعبية؟

عنف نظام األسد وأطواره
إىل ح ّد بعيد ،ال ميكن تص ّور قيام ثورة مبعزل عن درج ٍة ما من العنف
الفاعل واملنفعل كأحداث مرافقة أو كاحتامالت كامنة (التهديد،
واإليحاء بالعنف) ،ال سيام يف حالتنا العرب ّية واملرشق ّية الراهنة؛
فعوامل العنف يف حال ٍة ما هي ذاتها عوامل الثورة مبعنى من املعاين.
ويبقى ذلك صحي ًحا حتى لو م ّرت ثورة ما بقدر ضئيل من وقائع
العنف بحيث ال نعريها انتبا ًها ونصفها بالثورة السلم ّية.
كان محور سياسات نظام األسد القائم منذ أكرث من أربعة عقود هو
كل مفاصل
معقم ،والسيطرة عىل ّ
تجفيف الحياة السياسية تجفيفًا
ً
املجتمع السوري ووحداته سيطر ًة تا ّمة ،والتخلّص من املجتمع املدين
والتنظيامت السياسية البعيدة عن الدولة التي اختطفتها عائلة
ط ّيفت الشعب .وكانت النتيجة إمحال التفاهامت بني بنى اجتامعية
تدرك نفسها بوصفها ذوات سياسية ،ال بوصفها بنى أهلية سابقة
وأولية ،وأكرث منه ،قلّة معرفة مختلف مكونات املجتمع املذهبية
كل طرف تصورات مغلوطة
والعرقية والجهويّة بعضها ببعض ،وبناء ّ
عن اآلخر ،وإقامة عالقات مش ّوهة وقصرية ،وطغيان ج ّو نفاق عام
يخفي توت ًرا خط ًريا ،وشيوع جهالة شاملة مبفاهيم الحياة السياسية
كل الفئات
وإدارة الخالف واالختالف .وال َجـ َرم أ ّن ذلك خ ّرب ّ
والتيارات واملذاهب والنخب.
من هنا ،كلّام فكّرنا يف عوامل العنف يف حالتنا السوريّة فكّرنا يف
عوامل الثورة ذاتها ،وبنا ًء عليه ،فكّرنا يف طبيعة نظام األسد أ ّولً ،
ويف حساسيّة املجتمعات السورية ،ومسألة األقليات والطوائف
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وأزمة الهويّة املتفاقمة (الحالة اللبنان ّية ،والحالة العراق ّية) ،والتدخّل
الــدويل يف شــؤون الــدول العرب ّية ،وآخــر كوارثه احتالل العراق
وعقابيله؛ وال سيام صعود الحكومة الطائفية ،وظهور جيل جديد من
التنظيامت الجهادية.
لكن ما أرى مناقشته أكرث قربًا للحالة املدروسة وأكرث إلحا ًحا هو
مطلق العنف املبارش؛ فالثورة اندلعت ،وانتهى األمر ،و ُع ّب عنها
بداية بوصفها انتفاضة للمجتمعات املحلية؛ ثورة شعبية سلمية من
حيث النشأة .ولقد ظلّت التظاهرات سليمة من العنف يف نسقها
العام ،وتنادي بالسالم ،رغب ًة يف سالمة األمور واألنفس والبالد ،عىل
الرغم من تداول أوساط شباب الثورة ومجتمعاتها أحاديث مفادها
صميم بالعنف .ومن
أ ّن قيام هذا النظام ودوامه مرتبط ارتباطًا
ً
ناحيته ،كان نظام األسد يعيش حالة قلق وتأ ّهب منذ اندالع الثورة
التونس ّية ،لذلك كان مطلق الثورة ،هنا بوصفها األوسع واألكرث تج ّذ ًرا
وغري قابلة للعكس ،هو عنف النظام عينه الذي ساقته إليه مخاوفه
وهواجسه وطبائعه ،واستنتاجاته من الحالتني التونس ّية واملرصيّة،
والحقًا الليب ّية؛ استنتج بشار األسد أ ْن ال ب ّد من استخدام العنف
فقط ،والكثري املتوحش منه.
من هنا ،ويف سياق حالة الخوف والرتقّب وفرط االستثارة التي كان
يعيشها النظام ،مثّلت حادثة اعتقال أطفال درعا أ ّول حادثة عنف
بوصفه عنفًا فاق ًدا موضوعه يف سياق رصاع سيايس وسلطوي .وقعت
هذه الحادثة يف  27شباط /فرباير  ،2011بعد أن كتب األطفال
شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" ،فت ّم تعذيبهم وإذالل ذويهم،
وانترشت االحتجاجات التي رسعان ما تفاعلت مع األجواء املشحونة،
ومن بعدها تفشّ ت مامرسات النظام العنفية التي كانت تترسب
رسب إىل اإلعالم الوسيط؛ من ذلك حالة تعذيب الطفل حمزة
أو ت ّ
الخطيب تعذي ًبا وحش ًّيا فارق عىل إثره الحياة يف  26أيار /مايو .2011
كان لدى الناس ،وبرصف النظر عن إحصاء القتىل املتوافر ،انطبا ٌع
عام مر ّده خربة وذاكرة أليمة جمعيّة قدمية وطارئة ،بأ ّن النظام حسم
امليض بالعنف إىل ح ّد "األسد أو نحرق البلد" ،أو أنّه
قراره لناحية ّ
عم قريب.
سيحسم ّ
ميكننا تقسيم تصاعد عنف النظام إىل أطوار؛ وذلك لتبسيط مقاربته،
ال لرسم خطوط حا ّدة ،كام ييل:
•الطور األ ّول :ميت ّد منذ اندالع الثورة آذار /مارس  2011إىل أوائل
 ،2012وميكن إىل ح ٍّد ما وصف العنف الذي كان يقرتفه النظام
عىل رضاوته ووحشيته ،بأنّه عنف سيايس بصورة عامة ،مبعنى
أنّه عنف دوافعه وأهدافه الظاهرة سياسية ،ويدور يف اإلطار
السوري بوصفه رصا ًعا عىل السلطة بحيث يهجم النظام عىل
ّ
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الثورة الشعبية السلمية التي تهدده ،أو يشعر أنّها تهدد وجوده.
وحني أعلن املق ّدم حسني الهرموش انشقاقه يف حزيران /يونيو
 ،2011كان النظام قد قتل  1925مواط ًنا عىل أقل تقدير71 ،
منهم أطفال ،واعتقل ونكّل بأضعاف هذا الرقم ،ومارس عنف
الحواجز واملعتقالت((( ،وعنف الشوارع وامليادين والبيوت،
والعنف الجنيس ض ّد النساء واألطفال والرجال((( ،والعنف العيني
والجامعي ،وش ّن أوىل حمالت التطويق والتفتيش والتطهري
الكربى ،يف درعا يف أيار /مايو  .2011وهذه الحمالت هي عمليات
إعدام واعتقال وإذالل تستخدم آالف العنارص وآليات ثقيلة،
تكررت  14م ّرة خالل عام  ،2011وتخللها  18مذبحة (أكرث من
 20فر ًدا يف واقعة واحدة) .ومل ينته ذلك العام حتى قُتل أكرث من
وسجلت حاالت ال تُحىص من االختفاء القرسي.
 6000إنسانُ ،

•الطور الثاين :بدأ مع  2012وامت ّد حتى بداية الحملة عىل القصري
يف حمص صيف  ،2013واتصف مبحاولة النظام السيطرة عىل
أحياء مدن ومناطق أرياف خرجت عن سيطرته خرو ًجا تا ًما،
بخاصة مع تصاعد االنشقاقات ومظاهر العصيان يف الجيش
السوري الح ّر النسبي يف
واملخابرات ،ونجاح تشكيالت الجيش
ّ
منع اقتحام أحياء التظاهرات ومناطقها .ارتكب النظام خالل
هذا الطور مع استمرار حمالت "التطهري" ما سيعرف مبذابح
السكاكني والسواطري(((؛ مثل مذبحة الحولة (حمص) ،واملجازر
الكبرية كام يف مذابح داريا (قرب دمشق) ،حيث يجمع حش ًدا
من البرش ويقوم بتصفيتهم أو التنكيل بهم أو َس ْوقهم إىل جهة
يل ومرعب ومقصود.
مجهولة .وهي مجازر محتواها الطائفي ج ّ
ويف هذه الفرتة ،ت ّم تدمري مناطق مأهولة ،مثل حي بابا عمرو
يف حمص .واستهل مسلسل القصف اليومي املتواصل إىل اآلن
بشتى أنواع األسلحة؛ إذ استخدمت املروحيات واملقاتالت
والراجامت .وبدأ النظام ميارس عنف التجويع والحصار؛
"الجوع أو الركوع" .ويت ّم قصف املناطق التي ال يستطيع النظام
اقتحامها بسبب املقاومة البسيطة الناشئة قصفًا عشوائيًّا؛
جامعي تنال من املدنيني أكرث من غريهم
سياسة ترويع وقتل
ّ
 1هيومن رايتس ووتش" ،لو تكلم املوىت :الوفيات الجامعية والتعذيب يف املعتقالت
السورية" ،2015/12/16 ،شوهد يف  ،2016/1/2يف:
http://bit.ly/1ZG7xBI
 2هيومن رايتس ووتش" ،اعتداءات جنسية يف املعتقالت السورية :قوات األمن تعتدي
عىل النساء والفتيات عند مداهمة البيوت أيضً ا" ،2012/6/15 ،شوهد يف  ،2015/3/14يف:
http://bit.ly/2eaBD1J
 3االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية" ،بالسكني املجازر التي ارتكبها نظام
األسد بالسالح األبيض" ،تقرير رقم  ،)2013( 39شوهد يف  ،2016/10/6يف:
http://goo.gl/gqYLjX
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(بوصفهم حواضن "إرهاب") .وخالل هذه الفرتة بدأ يحدث
نزوح قرسي واضطراري ،داخيل خطري ،وخارجي كبري.

واحتل مدينة
ّ
•الطور الثالث :متايز يوم تدخّل حزب الله اللبنا ّين
القصري الحمصيّة صيف 2013؛ إذ ت ّم تصعيد العنف املستخدم
يف الطور السابق ،واستخدم السالح الكياموي (مجزرة الكياموي
يف الغوطتني ،آب /أغسطس  ،)2013والصواريخ البالستية
والرباميل املتفجرة والقنابل العنقوديّة((( .وال ّ
شك يف أ ّن هذا
العنف عنف عشوايئ انتقامي عقايب ،يهدف إىل كرس إرادة
الناس ،أو إبادتهم أو تهجريهم .هذا الطور مستم ّر حتى اآلن مع
رسا وعالنيةً ،يف
رصاًّ ،
سفور التدخل األجنبي ،ملصلحة النظام ح ً
الثوري" ،واملليشيات
حالة جيوش "الخرباء اإليران ّيني من الحرس
ّ
(((
رسمي
العراق ّية اللبنان ّية الشيع ّية امللحقة بهم  ،وعىل نحو
ّ
مع التدخّل الرويس منذ أواخر أيلول /سبتمرب  .2015استمر
هذا العنف مو ّج ًها مبعظمه ضد مناطق الثورة ومجتمعاتها
التي خرجت عن سيطرته أ ّولً  ،وق ّدمت للدفاع عن نفسها أوىل
تشكيالت الجيش الح ّر ،وحتى ذلك العنف املو ّجه كام يُقال ض ّد
أساسا وأ ّولً ؛ كأنّه ينتقم
"تنظيم الدولة اإلسالم ّية" ،يقتل املدنيني ً
منهم (تريدون حريّة).

إ ّن عنف النظام ،يف الفرتة األوىل من الطور األ ّول ،ونظ ًرا لطبيعة
سيايس يستبطن
عنف
النظام نفسه وحساسية املجتمع
السوري ،هو ٌ
ّ
ّ
العنف
الطائفي .والحقًا مع بداية الطور الثاين صار هذا العنف
ّ
يق ّنع العنف
الطائفي .ث ّم صار طاف ًحا ،مع حرص النظام عن قصد
ّ
وخبث عىل إظهار هذا الجانب خطاب ًّيا من خالل تأليه النظام وشتم
اللفظي) ،ومن خالل إطالق
املقدسات واألعراض واملحارم (العنف
ّ
 4وث ّقت منظامت حقوقية استخدام نظام األسد قنابل عنقودية منذ منتصف  ،2012ومع
الرويس (أواخر أيلول /سبتمرب  )2015نرش ناشطون ومنظامت صو ًرا لهذه القنابل
التدخل
ّ
املحرمة دوليًّا ،انظر :هيومن رايتس ووتش" ،الذخائر العنقودية يف عام من التناقضات"،
 ،2015/12/23شوهد يف  ،2016/1/10يف:
http://bit.ly/2e0sw5M
" 5امليليشيات الشيعية املقاتلة يف سوريا" ،الشبكة السوريّة لحقوق اإلنسان،2014/7/5 ،
شوهد يف  ،2016/10/6يف:
http://bit.ly/1Wtanbt
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مجموعات "الشبيحة" ذات التكوين الطائفي ،وارتكاب مذابح يف
مناطق ذات داللة (حمص وبانياس) ،مع حضور مليشيات طائفية
وافدة تبا ًعا تقتل تحت غشائه.
لنئ متثّل الطابع العام لعنف النظام بأنّه عنف منظّم ومضبوط ،إىل
ح ٍّد ما وإن عىل نحو مرتاجع ،ومو ّجه لخدمة مصالحه ومصالح من
ميثلّهم ويحميهم ،أو من ي ّدعي متثيلهم وحاميتهم؛ أي لصيانة سلطة
األسد ،ففي الحقيقة ،مورست مسالك مختلفة من العنف ،بدوافع
والتكسب يف حاالت) عرب هذه األجهزة
متنوعة (حتى التسلية
ّ
واألحالف ،برضا مراكز النظام وحلفائه وقياداتهم وتوظيفهم؛ فالقتل
لالنتقام وللسطو ولالغتصاب ،والعنف الطائفي واالنفعايل ،حوادث
غزيرة وممنهجة أو يتم منهجتها أو رصفها ضمن آليات القمع والقتل
التي تخدم موضوع سلطة نظام األسد .وبنا ًء عليه ،ال ميكن فصلها
عن عنفه العام الوظيفي "املعقلن" متا ًما.
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كبرية من كــوادره هي من السوريّني الذين انخرطوا فيه نتيجة
لعوامل سوسيو-اقتصادية تتعلق بحالة الحرب؛ ملقاومة نظام األسد
وحلفه .وهذا ،بالتأكيد ،ال مينع من نشوء تحيزات الحقة متغايرة
ظل هذا
التجذر يف بيئات هذه الكوادر لناحية هذا الخطاب .وقد ّ
التنظيم يقف بني فصائل الثورة مميّ ًزا نفسه عنها .وخالل عام 2014
ظهرت أمارات مرشوع "اإلمارة" ،من خالل مسالك عنفية ظاهرة
أو كامنة مفيدة لسلطة التنظيم الذي اشتبك بدرجات متباينة
معتربة ،وبدعاوى مختلفة ،مع الفصائل الثورية ،ومع ناشطي
الثورة ومجتمعاتها .لك ّن مامرساته دون مستوى مامرسات "تنظيم
جل عنف "النرصة" مو ّج ًها ألجهزة
ظل ّ
الدولة اإلسالمية" بكثري؛ إذ ّ
نظام األسد.

العنف وسيلة قوى مشروعها
السياسي سابق للثورة
مقابل أو
ً
ميكن متييز بعض القوى التي مارست عنفًا مضا ًّدا أو
موازيًا لعنف النظام ،ومل تكن نشأتها محايثة متا ًما لحالة ردة فعل
املجتمعات عىل عنف األسد ،من خالل منظورها الفكري السيايس
الواضح يف أذهان قادتها ،وتنظريها املكتوب املتعلق مبرشوعها،
ونويّات بنيوية سابقة .وبنا ًء عليه ،كان قسط معترب من عنف هذه
القوى ،منذ وقت مبكر ،موج ًها لخدمة إقامة مواضيع سلطتها عىل
املجتمعات التي ت ّدعي متثيلها أو الدفاع عنها ،استنا ًدا إىل خطاباتها
تنظيم وأش ّد متاسكًا.
وتصوراتها .ظهرت هذه القوى برسعة أكرث
ً
واستثمرت يف عنف األسد وعنف بعضها ضد بعض .ورصفت دوافع
العنف املختلفة الكامنة والطارئة رصفًا مفي ًدا لناحية مرشوعها .وبدا
لنا أنّها تترصف كأنّها سلطة ناضجة ،يف سياق ملء الفراغ؛ أي كأنّها
ال تنتظر سقوط النظام إلقامة النظام السيايس الجديد عىل أرضية
السوري عىل أسس حاضنة.
املؤسسات الجامعة للدولة واملجتمع
ّ
يف كانون الثاين /يناير  ،2012أعلن تنظيم "جبهة النرصة" عن وجوده
عىل أرض سورية .وق ّدم يف البداية خطابًا جهاديًّا عا ًّما مع ّدلً  .وعمل
فاعل عسكريًا بعي ًدا
حتى منتصف هذا العام عىل الترصف بوصفه ً
تبي الحقًا سع ًيا للتمدد
عن األضواء "مراعا ًة للحالة السورية" ،أو كام ّ
يف البنى االجتامعية املالمئة .وإىل ٍ
حد كبري ،ميكن ع ّد خطاب "النرصة"
خطابًا واف ًدا ،ورأسه وكوادره القيادية وافدة أيضً ا ،يف حني أ ّن نسبة

يف نيسان /أبريل  2013أعلن البغدادي عن إقامة دولة تنظيمه عىل
أرض سورية والعراق .وكان تنظيمه قد تغلغل عرب جبهة النرصة ،أو
تحت جنح الحرب التي يسعرها النظام عىل الحالة السوريّة .وال
ّ
شك يف أ ّن إعالنه هذا مثّل تب ّدلً قويًّا يف سري الرصاعات والعنف عىل
أساسا
الساحة السوريّة؛ فقد مارس التنظيم عنفًا واسع النطاق تو ّجه ً
إىل مجتمعات الثورة وفصائل مقاومتها ،ومتدد عىل حسابها .ومن نافلة
القول اليوم إ ّن مظاهر العنف التي ص ّدرها تنظيم الدولة كانت جل ّية
وشديدة الوقع والغرابة والتوحش(((؛ فهو يص ّورها ويخرجها أفال ًما عالية
الدقة ما يغني عن وصفها .وهو عنف مق ّدس مبعنى ما ألنّه مو ّجه
ضد آخر كافر أو مرت ّد .وميكن القول إ ّن التنظيم نجح يف توظيف
دوافع عنف اجتامعية ونفسية وسياسية وفكرية متغايرة ،كامنة يف
األفراد والجامعات واألوضاع العرب ّية اإلسالم ّية الرث ّة ،بعضها له عالقة
مبقاومة نظام األسد وحلفه وعنفهام ،عرب رصفها يف بناه "مؤسساته"
(جيدة التمويل والتنظيم نسب ًّيا)؛ خدم ًة إلقامة سلطته ومرشوعه
السيايس" ،الخالفة".
 6الشبكة السوريّة لحقوق اإلنسان" ،تنظيم دولة العراق والشام نشأته وتوثيق ألبرز
االنتهاكات التي قام بها" ،)2014/2/1( ،شوهد يف  ،2016/10/6يف:
http://bit.ly/1g1SzhA
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وخالل عام  ،2012ومع ازدياد الضغط عىل نظام األسد وخسارته
مناطق واسعة ،ترك النظام لحزب االتحاد الدميقراطي الكردي
مصالح إدارية وعسكرية ضمن سياق تفاهم وتعاون ضمني أو
رسي؛ لتتظاهر برسعة مشاريع اإلدارة الذاتية يف "كانتون الجزيرة"
ّ
ثم يف كانتون عني العرب وعفرين((( .استثمرت وحدات حامية
الشعب ،الذراع العسكرية للحزب ،يف وجود تنظي َمي الدولة والنرصة
وعدائ ّيتهام ،لتق ّدم نفسها حليفًا مثال ًيا للقوى الدولية يف الحرب عىل
"اإلرهاب" .ولقد جاء التدخّل الدويل بعد متدد تنظيم الدولة صيف
 2014ليق ّدم له غطا ًء .وخالل عام ُ 2015ع ّدت هذه الق ّوة األكرث
متد ًدا بحيازتها  %14من األرايض السوريّة .وخالل متددها انتقلت
جامعات برشية من عرب وتركامن داخل سورية أو نزحت إىل
تركيا ،كام ظهرت تقارير صحفية وحقوقية وشهادات عن مامرستها
سياسات ومسالك عنفية بهدف تغيري الدميوغرافيا لغرض التكريد(((.
ومن جهة أخرى نظرت إليها قوى وأطراف كردية وغريها بوصفها
قوة راديكالية تفرض أيديولوجيتها وتستفرد بالساحة الكرديّة قبل
غريها ،بوصفها سلطة أمر واقع .مل تشتبك وحدات حامية الشعب
مع نظام األسد اشتباكًا ذا بال .ومل تضطر لذلك .بل ظهر تحالفها
الرويس .وال ّ
املوضوعي وشبه العلني معه ،بُعيد التدخّل
شك يف أ ّن
ّ
هذه الق ّوة توظّف وتغذّي دوافع وظروفًا وعوامل مختلفة للعنف يف
املجتمعات الكرديّة ،وهي إضاف ًة إىل ذلك ،تزعم أ ّن هذه الكانتونات
هي جزء من "جمهوريّة سوريّة" تعددية.

العنف وسيلة للمقاومة
ميكن القول عمو ًما إ ّن سلم ّية التظاهرات يف الحالة السوريّة ،مل تصدر
عن جهل بحقيقة النظام ،بل عن رغبة عا ّمة يف سالمة األمور ،وعن
اقتناع راسخ بأ ّن العنف إ ْن اندلع فسيحرق األخرض واليابس؛ أل ّن
النظام كام يعرفه السوريّون يحتوي عىل بنى مجرمة مع ّدة وعىل
أهبة إجرامية عالية .كان من السهولة ملن عايش الثورة أن يتل ّمس
اقتنا ًعا عا ًّما وتخ ّوفًا ومعرفةً ،بأ ّن نظا ًما مثل نظام األسد كان سري ّد
 7شمس الدين الكيالين" ،مداخل املسألة الكردية ومخارجها يف الجزيرة السورية" ،تقييم
حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات 19 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2015شوهد يف
 ،2016/10/6يف:
http://bit.ly/2dYdrPK
 8تقرير يوث ّق عمليات التهجري القرسي التي نفذتها اإلدارة الذاتية بقيادة حزب االتحاد
الدميقراطي ،انظر :منظمة العفو الدولية" ،مل يكن لنا مكان آخر نذهب إليه" ،رقم الوثيقة
 ،2015/10/13 ،2015/2503/MDE 24شوهد يف  ،2016/10/6يف:
http://bit.ly/2ec2cS1
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أي تحرك سيايس أو اجتامعي مدلوله سيايس،
بالعنف فقط عىل ّ
مهام صغر؛ فكيف بتحرك واسع وشديد ،مطالبه سياسية ،أو مغزاها
سيايس! ببساطة كان الناس يراهنون عىل يش ٍء ما .ولك ّنهم مل يكونوا
يخططون للرتاجع أو االستسالم ،أو عدم الثورة .فنشأت املقاومة
العنفية الحقًا للدفاع عن النفس والــذات السياسية املكتشفة،
وللدفاع عن الخيار األ ّول الذي راهن عليه الناس ،والذي ال يزالون
حتى اليوم يف الذكرى الخامسة لثورتهم يرصون عليه ،وهو التظاهر
والنشاط السيايس لتحقيق التغيري عرب إسقاط نظام األسد.

وظل النظام
كل محاوالت الر ّدّ ،
ظل عنف النظام متق ّد ًما مبراحل عىل ّ
ّ
ويوسعه مدفو ًعا مبخاوفه وطبائعه الراسخة ،وحيال ذلك
يص ّعده ّ
كانت املجتمعات السوريّة املستهدفة بالقسط األكرب واألكرث توحشً ا
من عنف النظام تنتج مقاوماتها .لقد كان الجيش الح ّر العنوان األ ّول
لهذه املقاومة منذ انشقاق الهرموش ،وما أطلقته عمليات االنشقاق
من ديناميات لتنظيم املقاومة العنفية املو ّجهة كل ًّيا ض ّد صنوف
املوصفة أعاله .خالل العام األ ّول كان عنف "الجيش
عنف النظام ّ
معبا عنه خطابًا ومامرس ًة بحامية التظاهرات الساعية إلسقاط
الح ّر" ّ ً
النظام ،ما يعني يف الحقيقة والواقع حامية مجتمعات مناطق الثورة
حيث عنف النظام عنف قاتل بهدف االنتقام ،والرتويع الجامعي
يو ّجه ملناطق ،ال عنف "قمع تظاهرات" يستهدف ناشطني .ومل يظهر
هدف إسقاط النظام مفردة عا ّمة لشعارات املنشقّني أو املتطوعني
من مدنيني حتى ربيع  .2012ومل يُعلن عن القوى والتيارات اإلسالمية
فاعل عسكريًا سياسيًا يحمل السالح
املحلية أو التي يشار إليها بذلكً ،
إلسقاط النظام حتى منتصف  ،2012بعد أن كان الفاعل الظاهر هو
الجيش الح ّر ملدة عام كامل.
وتنحرص مامرسة العنف هنا يف مقاتلة النظام؛ أجهزة قمعه وجيشه
يل أ ّن هذه القوى كانت
ومليشيات حلفه .ويبدو لنا عىل نحو ج ّ
مجموعات واصطفافات مسلّحة كبرية وصغرية تغلّب امليداين ضد
النظام عىل ما سواه .ولقد تأخّر متايزها أو وعيها بنفسها بوصفها
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تنظيامت سياسية عسكرية .ومن هنا ،كنتيجة منطقية بوصفها
سلطة مللء الفراغ أو لتأسيس منوذج ونظام موا ٍز أو انتقايل ،مل تس ّجل
هذه القوى حاالت عنف مأمسس مو ّجه إلخضاع الناس تحت مناطق
سيطرتها ،ومل تعمل عىل تنظيم نفسها ،ووصل ذلك إىل درجة التقصري
والتشظّي (الفشل) ،وحتى حيال البنى األهلية املنارصة للنظام أو
املك ّونة له ،أو التي تقطن يف مناطق سيطرته (نسبة كبرية من
النازحني كانت قد انتفضت ض ّده) ،مل تسجل حاالت معتربة ومتكررة
من مامرسة العنف.
كان ّ
جل القوى التي يشار إليها بوصفها إسالم ّية ،ويُنظر إليها مبعزل
عن نشوء هذه املقاومة التي مل ميكن تج ّنبها ،وفقًا لهذه املعايري ،أقرب
للجيش الح ّر ،مع تشابه كبري يف كوادر هذه القوى وأصولها االجتامعية،
وتشابه تام لجهة محايثة نشأتها األوىل لديناميات الرصاع ،بعد فاصل
زمني مريح عن أوىل تشكيالت الجيش الح ّر ،وكذلك من حيث انحصار
ّ
وظيفتها شبه التام يف مقاومة النظام ومهاجمته ،وعدم حصول اشتباك
واسع مع حواضنها األهلية برصف النظر عن تقييم حالة الرضا والقبول.
وإذا أخذنا يف الحسبان املفردات التي تحيل إىل مرشوع تيارات من
اإلسالميني واملستخدمة بغزارة يف خطاباتها ،ويف تأصيالتها ملسالكها ،مبا
فيها العنفيّة ،فإ ّن هذه املفردات تحيل يف واقع األمر إىل حقل مفاهيمي
عام سابق ،ال إىل مشاريع أو أطر نظرية ناجزة ،أو حركات ناضجة
خاصة بالحالة السوريّة ،فالتيارات والحركات والجمعيات املنضوية
تحت سلطة األسد انعدمت يف الداخل ،وضعفت كث ًريا واعتلّت يف
املنفى .هذا إضاف ًة إىل كون انتظامهم يف تنظيامت سياسية عسكرية
مؤش ذو داللة عىل حقيقة
تأخّر بدوره إىل ما بعد صيف  .2013وهو ّ
عدم وعيهم منذ البداية بأنفسهم فاعلني سياسيني ،ونتيجة حتمية لعدم
مأمسسا واس ًعا ومتامسكًا
رصفهم بوصفهم سلطة أو مامرستهم عنفًا
ً
ت ّ
لهذه الجهة.

الخالصة
عنف النظام وحلفائه هو املسيطر عىل حالة العنف يف سورية ،وهو
لكل أشكال العنف األخرى،
املستفز واملح ّرض واملستورد واملولّد ّ
ولكل العنيفني والعنفيّني ،خطابًا وسلوكًا .ومع فقدان الرصاع والعنف
ّ
لتتوسل
اإلطار السيايس
ّ
السوري منت برسعة مشاريع ناضجة نسبيًّاّ ،
العنف يف موضوع السلطة .وإىل ذلك كانت مقاومة عنف النظام
والدفاع عن النفس داف ًعا ليامرس املجتمع وقواه الناشئة الخديجة
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السوري فقط،
العنف .مل يؤ ِّد ذلك إىل فقدان الرصاع إطاره السيايس
ّ
بل أدى إىل ضياع جوهر القضية العا ّمة املرفوعة ابتدا ًء ض ّد النظام
(وهذا ٌ
هدف رئيس لنظام األسد من وراء تطبيقه جرعات سا ّمة من
السوري عىل أساس
العنف) .ومل يتس ّبب هذا يف انقسام املجتمع
ّ
سيايس ،وال حتى عىل أساس طائفي وعرقي فحسب ،بل أ ّدى إىل
تفتّته ،نتيجة تط ّور وسائل العنف وأدواته وتب ّدل طبيعة الحروب
الحديثة ،وما تتيحه من قدرة عىل التدمري الشامل ،بحيث يصري
استهداف املجتمع "الخصم أو العد ّو" وسيل ًة وهدفًا بوصفه حاضنة،
وع ّد األمر أث ًرا جانب ًّيا "مفي ًدا".
حل
الحل السيايس ًّ
أضف إىل ذلك ،أ ّن طرح القوى الدولية واإلقليمية ّ
ظل الزم ًة يف املقرتحات املق ّدمة ،ما جعله مدعا ًة لالستنكار أو
وحي ًدا ّ
السوري؛ إذ
السخرية أو االرتياب يف أوساط شباب الثورة واملجتمع
ّ
إنّه ترافق دو ًما مع ما يشبه الحظر عىل دعم قوى املقاومة وتسليحها،
وما يشبه منح حساب مفتوح لدعم نظام األسد بأعتى أدوات العنف
أقل تقدير عدم حظر السالح عىل جميع
فتكًا ووحشيةً ،أي عىل ّ
الرويس املحلية
األطراف .يف هذا الصدد ،وربطًا مع مفاعيل التدخّل
ّ
واإلقليمية والدولية ،ميكن القول بأ ّن الحل السيايس املقرتح دول ًّيا
واملهيمن عليه روس ًّيا ،هو عملية ومسار وغطاء ،ستأيت مخرجاته
منفصلة عن مقدماته ،وعن سورية وشعبها ،وقط ًعا عن نسق الثورة
السوري،
الشعبية األ ّول الراغب يف التغيري ،وعن طموحات الشعب
ّ
بل إنّها قد تكون معززة التفتت الناتج من الحرب.
مبا ميثّله من حامية لتج ّمع رجال الطوائف واملصالح حول السلطة،
ومن صيانته مصالح قوى أجنبية وامتيازاتها ،من دول ومنظامت
شبيهة بالدول ،ومن كونه يق ّدم نفسه رشط ًّيا يف "مالحقة اإلرهاب"،
أساسا بإرسائيل ،لن
ومن رقم
ٍ
صعب يف التوازن اإلقليمي املتعلّق ً
حل سيايس تفاويض
بأي ّ
يقبل النظام ،هو ومن يقف وراءه وأمامهّ ،
أي صيغة ال يكون فيها
يحتوي عىل صفة ّ
الحل؛ مبعنى أنّه سريفض ّ
هو املحتكر لرشعي ٍة ما الستخدام العنف وامتالك أدواته ووسائله
سوري
وأجهزته ،احتكا ًرا مر ِّج ًحا ،كأن يتشكّل عىل هيئة كانتون داخل
ّ
مجاور لكانتونات أخرى ،أو عىل هيئة "دولة" ضمن الدولة ،أو عىل
هيئة حكومة مركزية هي األقوى نسب ًّيا مقارنة بأطراف ضعيفة
متنازعة فيام بينها ومعها.
وبهذا املعنى ،ألّ تكون "الدولة السوريّة العتيدة املقبلة" محتكرة
الحل
وسائل العنف املرشوع ،فهذا يُفقدها صفة الدولة ،ويفقد ّ
الحل ،ومتيض سورية وشعبها يف مجهول آخر.
صيغة ّ

