نورس لمترجمة
NORS FOR TRANSLATION

دولة الصفقات السورية

نورس للرتمجة

نورس لمترجمة يقدم ترجمة لدراسة نشرىا مركز كاثيام ىاوس في شير  8102\01بعنوان
"دولة الصفقات السورية
كيف غير الصراع من ممارسة الدولة السورية لمسمطة"

1

دولة الصفقات السورية

نورس للرتمجة

ممخص
• لقد غير الصراع السوري مف وظائف وقدرات وأجيزة المؤسسات الرئيسية التي تفرض مف خالليا
الدولة سيطرتيا ،أي األجيزة األمنية والجيش .لقد حوؿ ىذا سوريا مف "دولة الظل" التي يييمف عمييا
الجياز األمني إلى "دولة صفقات" يسيطر عمييا المنتفعوف الموالوف لنظاـ األسد.
• أدى صعود بشار األسد إلى السمطة إلى إضعاؼ نظاـ السيطرة الذي أسسو والده حافع األسد .كاف
النظاـ يعتمد عمى شبكة مف سماسرة السمطة  -داخل وخارج مؤسسات الدولة  -الذيف يتنافسوف مع
بعضيـ البعض إلظيار والءىـ لمنظاـ .لقد أدى الصراع السوري إلى إضعاؼ ىذا النظاـ أكثر ،حيث
تحديدا روسيا وايراف  -لتحقيق
أصبح النظاـ يعتمد بشكل متزايد عمى المنتفعيف والالعبيف الخارجييف -
ً

مصالحيـ الخاصة.

• لقد تسبب النزاع في أف يصبح الجيش السوري منقسماً وأكثر فساداً مف ذي قبل ،وأف يفقد الجياز
األمني قيادتو المركزية .كما أدى إلى ظيور الميميشيات الموالية لمنظاـ ،سواء كانت سورية أو أجنبية،
وكميا تسعى وراء أجندتيا الخاصة .ومف غير المرجح أف تتوقف ىذه الجماعات المسمحة عف العمل
بمجرد انتياء الصراع ،بل وستستمر في ممارسة النفوذ ما داـ النظاـ الحالي في السمطة .لقد أدى
الصراع إلى صعود منتفعيف مف الجيش وأجيزة األمف والميميشيات ،باإلضافة إلى المنتفعيف المدنييف.
ىذه الجماعات ليا مصمحة في استمرار الصراع .ف ي نفس الوقت تفتقر الدولة السورية إلى القدرة عمى
كبح جماح ىذه الجماعات.
• لقد حولت روسيا وايراف النظاـ السوري إلى عميل .تقوـ روسيا بتشكيل مؤسسات الدولة السورية وفقاً

لمصالحيا الخاصة ،بينما تزرع إيراف النفوذ مف خالؿ مؤسسات الدولة السورية ومف الخارج .كما

جعمت كل مف روسيا وايراف سوريا ساحة لمتنافس العسكري واالقتصادي .وتؤكد روسيا نفسيا عمى أنيا
صاحبة النفوذ األعمى في سوريا ،لكنيا غير قادرة عمى كبح جماح إيراف بالكامل.
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• كل ىذه العوامل تعني أف نظاـ بشار األسد ال يمكف أف يكوف شريكًا لممجتمع الدولي مف حيث توفير

السال ـ واالستقرار في سوريا .يجب أف تبدأ أي خطة مف قبل المجتمع الدولي لدعـ إعادة البناء
واالستقرار واالنتعاش في سوريا بعممية جنيف ،مف أجل منع تسوية غير مبررة لبقاء روسيا ونظاـ
األسد والمنتفعيف منو.

.0المقدمة
لقد تطور الصراع السوري عمى مدى السنوات القميمة الماضية لصالح نظاـ بشار األسد .يحقق النظاـ
مكاسب عسكرية بينما تضعف جماعات المعارضة المختمفة ،المسمحة منيا والسياسية عمى السواء.
وفي الوقت نفسو فإف مجموعة كبيرة مف الالعبيف غير المنتميف إلى النظاـ بما في ذلؾ المميشيات
والمنتفعيف اكتسبوا نفوذاً .وقد أدى ىذا الوضع إلى كثرة التفسيرات التي ال يمتقط أي منيا بشكل كامل
تعقيد الديناميكيات عمى األرض والعالقات بيف األطراؼ الداخمية والخارجية المتعددة.

في أحد طرفي الطيف يعتبر بعض المحمميف السورييف تجزئة البمد كصفة رئيسية في الصراع .وقد
وصف عمماء مثل ريموند ىينبوش سوريا اليوـ بأنيا دولة فاشمة مشيرة إلى صعود تنظيـ الدولة
والتدخالت الخارجية باعتبارىا أسباب وعواقب لفراغ السمطة عمى الرغـ مف بقاء األسد رئيسًا .عمى

الرغـ مف أف قراءات الصراع ىذه تشير إلى سموؾ النظاـ كسبب لمثورة السورية ،إال أنيا تتجنب إلى حد

كبير نسب جوانب فشل الدولة تحديدًا إلى النظاـ .في الوقت الذي حمل فيو المحمموف بعض المسؤولية

نظاـ األسد ،فقد وصفوا سوريا بأنيا "دولة محطمة مجزأة ومقسمة" .ويستمد ىذا الحكـ مف مالحظة
كيف أف أجزاء مختمفة مف سوريا أصبحت تحكميا كيانات متنافسة ،بما في ذلؾ النظاـ نفسو وتنظيـ
الدولة والقوات الكردية وجماعات المعارضة المسمحة  .في ىذه القراءات النظاـ ىو عنصر واحد فقط
مف نقاط ضعف الدولة وليس محركيا الرئيسي.
في الطرف اآلخر من الطيف أدت انتصارات األسد العسكرية إلى إدراك في بعض األوساط بأن النظام
السوري "يربح" الحرب .وقد رأى البعض في قدرة األسد عمى الصمود (التكيف) نموذج الدولة الذي
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وضعو والده حافع األسد في حقيقتو ىو نظام مضاد لالنقالب ,وىذا التصور يخمط بشكل غير
مباشر النظام بالدولة .وىو يعني ضمن ًا أن الطريقة التي تمارس بيا الدولة السمطة في سوريا ,بما

في ذلك في المناطق التي يسيطر عمييا النظام ,ظمت إل ى حد كبير كما كانت قبل بداية النزاع في

عام  .8100وىذا يتجاىل الجوانب اليامة لديناميكي ات الصراع .إذا كان األسد عمى ما يبدو يربح
الحرب عسكرياً ,فذلك فقط بسبب المساعدة التي قدمتيا روسيا وايران لمنظام .أثناء ذلك ضعفت
األعمدة الرئيسية لسيطرة الدولة بشكل كبير.
ف ي سياؽ ىذه الحسابات المتناقضة لسمطة الدولة تسعى ىذه الورقة إلى معالجة فجوة في تحميل الوضع
في سوريا :فيي تستكشف كيف أثر النزاع عمى وظائف وقدرات وأجيزة المؤسسات التي تسيطر الدولة
بيا عمى سوريا ،وكيف أدت األعماؿ القتالية إلى تغيير طبيعة ممارسة الدولة لمسمطة .في حيف كانت
البالد في السابق تعمل بطريقة كاف يطمق عمييا "دولة الظل"  -حيث كانت المؤسسات المرتبطة اسمياً

بإدارة الحكومة وفي حقيقتيا تابعة لجياز األمف ،ولشبكة ذات صمة مف سماسرة السمطة ومجموعات

المصالح والمقربيف  -أصبحت اآلف وصفيا األفضل ىي "دولة صفقات" .ويستند ىذا التوصيف إلى
التحميل الذي مفاده أف سوريا كدولة يحكميا النظاـ قبل عاـ  ،3122لكف وضعيا اآلف يتجاوز نطاؽ
سيطرة الدولة.
تجدر اإلشارة مف البداية إلى أف صعود النظاـ في الحرب ال يعني أف الدولة ستكوف قادرة عمى الحفاظ
عمى السالـ واالستقرار بمجرد توقف األعماؿ القتالية الرئيسية (عمى افتراض أف النظاـ الحالي سيبقى
في السمطة) .حتى إذا كانت المؤسسات الرئيسية لسيطرة الدولة قد بقيت عمى حاليا أثناء النزاع فقد
تغيرت وظيفتيا وقدراتيا وأجيزتيا  .في بعض الحاالت تكيف ىيكميا مع ظروؼ الصراع .وقد انضمت
أحيانا ق ِوضت  -لالعبيف جدد دخموا المشيد االقتصادي واألمني كمنتفع مف
ىذه المؤسسات  -و ً

الصراع.
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تؤكد المقارنة مع التجربة التاريخية ىذه النقطة .منذ سبعينيات القرف العشريف عندما جاء حافع األسد
إلى السمطة كانت األذرع المرتبطة اسمياً بسمطة الدولة في حقيقتيا خاضعة لنظاـ أمني كاف  -عمى

األقل حتى وقت قريب  -قد وفر اآللية الرئيسية لمسيطرة الحقيقية .وبالمقارنة كاف لدى السمطة

القضائية والجيش والشرطة والمؤسسات العامة األخرى سمطة محدودة نسبياً .ومع ذلؾ فمنذ عاـ

 3122تـ تحدي مركزية الدولة الظل في السياسات السورية بشكل متزايد .أدى صعود الالعبيف
االنتيازييف الذيف تربطيـ عالقات تجارية مع السمطات إلى جعل األجيزة األمنية أقل ىيمنة ،مما أدى
إلى الحد مف سيطرة الدولة المباشرة في سوريا .وفي الوقت نفسو زاد مف سيطرة روسيا المتنامية عمى
البالد وجيود إيراف المؤثرة  -كالىما مف خالؿ الدولة السورية أو خارجيا – مف تآكل السيادة السورية.
تستكشف ىذه الورقة محركات وديناميكيات ىذا التحوؿ إلى "دولة صفقات" .يجادؿ بأف الصراع أضعف
وحدة الدولة السورية .ويدرس كيفية تعطل الوظائف والقدرات واألجيزة لمختمف عناصر الدولة بسبب
النزاع ،مع التركيز بشكل خاص عمى التغييرات التي تؤثر عمى قوة الجياز األمني وتأثيره .إف فيـ ىذه
الديناميكيات وكيف شكميا الصراع ميـ ألي خطط ما بعد الصراع إلعادة البناء واالستقرار.
مع اقتراب نظاـ األسد مف "االنتصار" العسكري ،بدأ صانعوا السياسة الغربيوف في البحث عف سبل
لتحقيق االستقرار في مرحمة ما بعد الصراع في سوريا .احتماالت التسوية الدائمة معقدة بسبب عدة
عوامل .تشير األدبيات إلى أف التسويات السممية التفاوضية أكثر نجاحًا في حل الحروب األىمية حيث
مدفوعا بالدرجة
السياسة واالقتصاد ىما العامالف الرئيسياف .وفي الحاالت التي يكوف فييا الصراع
ً
األولى بالعوامل القائمة عمى اليوية كانت التسويات التي تـ التفاوض عمييا أقل فعالية .وعالوة عمى

ذلؾ فإف االنتصارات العسكرية في الحروب األىمية القائمة عمى اليوية غالباً ما تتبعيا اإلبادة

الجماعية .إف معضمة االستقرار في الصراع السوري ىي أف الصراع ال يقع في أي مف الفئتيف بشكل

دقيق .ال يقتصر األمر عمى كونو أكثر مف حرب أىمية  -وبالتالي يمكف أف يكوف واسعًا جدًا في
المنظور بحيث ال يتناسب مع السرد التحميمي المشترؾ  -بل يتعمق أيضًا بكل مف السياسة واليوية.
مف التعقيدات اإلضافية أنو مف غير المحتمل أف يكوف االنتصار العسكري لمنظاـ مطمقاً .كل ىذا يمثل
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تحديات مف حيث كيفية تعامل الغرب مع الصراع في ظل الظروؼ الحالية .وفي الوقت نفسو قد توفر
فرصا لحموؿ السياسة ،والتي تستكشفيا ىذه الورقة.
السمات المميزة لمنزاع ً
كرس اليوـ اىتماـ سياسي كبير بدور "النخبة المساومة"  -كيف يتنافس مختمف النخب عمى النفوذ
ي َّ
ويتفاوضوا بشأنو  -في تسوية النزاع وتحقيق االستقرار .وىذا واضح عمى سبيل المثاؿ في تقرير أخير
نشرتو وحدة االستقرار في و ازرة الخارجية البريطانية .يجادؿ التقرير بأنو مف الميـ تحديد أنماط تطور
النخب ،والتأثيرات اإلقميمية عمى ىذه األنماط ،والطريقة التي يحوؿ بيا الصراع ىيكميا وعمميات
تشكيميا .في حالة سوريا كاف لكل ىذه العوامل تأثير كبير عمى الدولة ،وتتطمب دراسة متأنية مف
صانعي السياسة الغربييف الميتميف بتحقيق االستقرار في البالد .ومع ذلك فإن التسوية البراغماتية
لالعبي الصفقات تنطوي عمى مخاطر خاصة بيا :وىي يجب عمى صانعي السياسة الغربيين الحذر
من تمكين منتفعي الحرب ,سواء كان ىؤالء العبين خارجيين ,أو العبين تابعين لمنظام أو جيات
فاعمة غير حكومية.
وتستند ىذه الورقة عمى العمل الميداني في سوريا ومقابالت مع مجموعة واسعة مف الجيات الفاعمة -
بمف فييـ شخصيات تابعة لمنظاـ والجماعات المسمحة والمدنييف  -بيف بداية الصراع السوري وسبتمبر
 .3129والعمل الميداني والمقابالت تـ تكميميا بمصادر ثانوية .مف أجل سالمة األفراد تـ حجب
ىويتيـ في جميع المقابالت.
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 .8نشوء وتطور دولة الظل السورية
دوائر السمطة خالؿ حكـ حافع األسد:
مف أجل فيـ كامل لمتغيرات التي طرأت في أساليب سيطرة الدولة السورية وقدراتيا ،مف الميـ دراسة
نشوء نموذج نظاـ السمطة الحالي .عندما تولى حافع األسد السمطة عاـ  2:82أنشأ
ىيكال جديداً
ً

قائماً عمى األمف كاف الوالء فيو أكثر أىمية مف القدرات أو الصالحيات الرسمية .ىذه "دولة الظل" -
التي سميت عمى ىذا النحو ألف أذرع السمطة الحقيقية تعمل مف وراء الكواليس  -كانت فعالة بما يكفي

عاما .يجادؿ جيمس ت .كوينميفاف بأف الغرض مف نموذج دولة
إلبقاء الرئيس في السمطة لمدة ً 41
الظل ىو جعل النظاـ مضاد لالنقالب " ."coup-proofعمى وجو الخصوص ُيدرج كوينمفان ثالث
خصائص لمنظام المضاد لالنقالب في سوريا في عيد حافع األسد .ىذه كانت:

( )1االستغالل الفعال لموالءات العائمية والعرقية والدينية في المناصب الحساسة التي ممكن أن
تستغل في االنقالب متوازنة مع معايير مشاركة أوسع ومعايير والء أقل تقييدا لمنظام ككل.
( )2إنشاء قوة مسمحة موازية لمجيش النظامي.
( )3تطوير أجيزة أمنية داخمية متعددة ذات اختصاصات متداخمة تراقب باستمرار والء العسكريين
واألجيزة األخرى مع مسارات اتصال مستقمة إلى القادة الميمين.
لـ تكف المحاباة والمحسوبية فقط ىما العامالف الرئيسياف في تقرير حصة كل طرؼ مف نظاـ الدولة،
لكف استطاع األسد أف يحافع عمى سمطتو مف خالؿ ضماف دخوؿ المواليف لو إلى الدوائر التجارية
والدينية واالجتماعية والقبمية .لـ يكف ىيكل السمطة الذي صممو تسمسالً ىرمياً بسيطاً يمكف تمثيمو
بسيولة في مخطط تنظيمي ،ولكنو عبارة عف مصفوفة معقدة مف دوائر التأثير والنفوذ التي تكوف

مترابطة أحيانًا وفي أوقات أخرى متنافسة.
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لقد ورث األسد أسس الدولة وما أصبح نظامو مف سنوات حزب البعث األولى بيف عامي 2:74
و .2:81ثـ قاـ بتنظيـ مقاليد السمطة وفقًا لمعوامل المحمية .كان عمى دراية كبيرة بالطبقات القبمية
والمذىبية واإلقميمية واالجتماعية واالقتصادية لممجتمع السوري ,وقد استخدم ىذه المعرفة ليطبق

قاعدة فرق تسد  -ليس فقط بنشر الخوف في المجتمع ,بل بغرس الشكوك المتبادلة بين الالعبين
المتنافسين .نتيجة لذلك لم تحقق أي مجموعة مصمحة الصعود .قامت كل مجموعة بمراقبة
المجموعات أخرى ,وباإلبالغ عن أ نشطتيا إلى أعمى نقطة في سمسمة القيادة ,األسد نفسو.
لتأميف سمطتو الخاصة بيذه الطريقة ،زرع األسد بذور "عقد الصفقات" باعتبارىا سمة مميزة لمدولة
السورية .في أعقاب وعده باإلطاحة باألوليغارشية (حكـ األقمية) في فترة ما بعد االستعمار ،أسفرت
حركتو التصحيحية عاـ  2:84عف إنشاء نقابات لتعزيز حقوؽ العماؿ (مثل نقابة الفالحيف ونقابة
التجار) .كما استماليما لمعائالت البرجوازية التقميدية ،وأتاحت صعود طبقة مف األثرياء الجدد .أصبح
ىؤالء األفراد وغيرىـ جزءاً مف شبكة سمطة األسد.
في الظاىر كاف ىيكل الدولة في سوريا يشتمل عمى األركاف ا لنموذجية لمحكومة التمثيمية التي قد يتوقع
المرء أف يجدىا في جميورية قائمة عمى االنتخابات .لكف ىذه المؤسسات كانت إلى حد كبير واجية
قائمة باالسـ فقط .في الواقع كانت السيطرة الوحيدة ذات المغزى عمى الدولة  -عمى األقل لحد تغيير
الصورة الحالية لمصراع  -تمارسيا ف ي األساس نخبة حاكمة تساندىا أجيزة أمنية مطيعة .كانت
االنتخابات الرئاسية مزورة عمى الدواـ .تظاىرت مؤسسات الدولة والييئات القضائية والبرلمانية
والسياسية ،واألجيزة األمنية والجيش جميعيا بأنيا سمطات مستقمة تؤدي مياميا وفقا لمقانوف والدستور.
ومع ذلؾ فإف نظرة فاحصة تكشف عف وجود خمل كبير فييا.
ومف بيف المؤسسات المذكورة أعاله كاف جياز أمف الدولة وخمفو الجيش ىي الييئات الرئيسية التي
تضمف بقاء نظاـ السمطة في مأمف ومتيف .استندت طريقة حكميـ عمى الوحشية ونشر الخوؼ بيف
السكاف .وجيت األجيزة األمنية عمى وجو الخصوص مياـ جميع مؤسسات الدولة األخرى.
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إن ىيكمية مؤسسات الدولة التي بناىا حافع األسد موجودة حتى يومنا ىذا .وتتألف من أربع أجيزة
أمنية رئيسية :إدارة المخابرات العامة (الدولة سابقا) ,وشعبة األمن السياسي ,وشعبة االستخبارات
العسكرية ,وادارة المخابرات الجوية .تقع األولى والثانية تحت سيطرة و ازرة الداخمية (رغـ أنيا في الواقع
أقوى منيا) .وبالمثل فإف األخيريف خاضعاف نظرياً لو ازرة الدفاع .جميع األجيزة األربعة تقدـ التقارير

اسميًا إلى مكتب األمف الوطني لحزب البعث .باإلضافة إلى ذلؾ لدى سوريا قوة شرطة عسكرية ،وقوة

أمف عسكرية ،وقوة أم ف رئاسية .كل مف أجيزة األمف لدييا رئيس ينسق عف كثب مع الرئيس .لدى كل

جياز رئيسي عدة فروع ليا فروع ثانوية تنتشر حوؿ المدف والبمدات والقرى .يحدد الرئيس دور كل
ىيئة .ناد ار ما تتداخل أدوارىـ ،ولكنيـ في كثير مف األحياف يتنافسوف مع بعضيـ البعض.
الجدوؿ  :2األجيزة األمنية الكبرى في سوريا
الجياز
مكتب األمف الوطني لحزب البعث
إدارة المخابرات العامة

األفرع

الصفة

-

مدنية

الفرع الداخمي

مدنية

األمف الخارجي
مكافحة التجسس
شعبة األمف السياسي

الحزب السياسي

مدنية

الطمبة ونشاطاتيـ
المراقبة والمطاردة

المدينة
شعبة االستخبارات العسكرية

فرع فمسطيف

الشرطة الخاصة

عسكرية

االستجواب العسكري
إدارة المخابرات الجوية

-

عسكرية

الشرطة العسكرية

-

عسكرية

األمف العسكرية

-

عسكرية

األمف الرئاسي

-

-
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ال فقد تـ تصميـ ىيكل السمطة ىذا بحيث ال تراقب األجيزة الجماىير
وكما صاغو حافع األسد أص ً

فحسب ،بل حتى بعضيا البعض ،واليدؼ ىو الحفاظ عمى توازف القوى بيف يدي الرئيس .لذا إذا
حصل جياز أو فرع عمى سمطة أكبر مف سمطة جياز آخر فقد يتدخل الرئيس أو يزيل رئيسو أو يغير
أدوار الرؤساء.

تألفت سمسمة القيادة في ىذه المؤسسات مف المواليف المختاريف بعناية (عمى سبيل المثاؿ ،وزير الدفاع
مصطفى طالس سني ظل في السمطة لمدة ثالثة عقود) .ومع ذلؾ كاف الجياز األمني يييمف عميو
في نياية المطاؼ العمويوف  -األقمية الطائفية التي تنتمي ليا أسرة األسد  -وبعض األفراد مف األقميات
األخرى .وبصرؼ النظر عف المناصب العميا الحساسة فإف التعيينات في األجيزة األمنية والجيش
تستند عموماً إلى المحاباة والمحسوبية والعالقات األسرية بدالً مف القدرة والمينية .كما تـ منح
االمتي ازات عمى أساس العضوية في األقميات المفضمة (عمى رأسيـ العموييف) ،وليس حسب التوجو
األيديولوجي .وقد أدى ذلك إلى إنشاء نظام يكون فيو المستفيدون مدفوعين بالدرجة األولى بالرغبة
في الحفاظ عمى مركزىم وفوائدىم.
في حيف أف التعددية السياسية الرمزية كانت موجودة بوجود أحزاب مثل الحزب السوري القومي
االجتماعي وحزب الوحدوييف االشتراكييف وحزب العمل الشيوعي وغيرىـ ،فإف القوة السياسية المييمنة
منذ عاـ  2:82كانت حزب البعث العربي االشتراكي .تـ منح السمطة واالمتيازات لمموظفيف المعتمديف
والمدعوميف مف قبل جياز األمف .وىكذا عمى الرغـ مف أف البالد تمر عبر الحراؾ الديمقراطي ،واقامة
االنتخابات الحزبية والبرلمانية ،فإف أي شخص يتقدـ لالنتخابات  -سواء عمى مستوى الحزب أو
البرلماف  -يجب أف يخضع لمفحص مف قبل أمف الدولة.
يتـ تكرار ىذه العممية في جميع النقابات في البالد  -لؤلطباء والمدرسيف والفنانيف والميندسيف
والفالحيف وما إلى ذلؾ .يتـ كل فحص خمف األبواب المغمقة .تسيطر األجيزة األمنية عمى جميع
جوانب المجتمع تقريبًا .يكاد أف يحتاج كل نشاط إلى تصريح أمني في مرحمة ما ،حتى حفالت الزفاؼ
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إذا تـ عقدىا في أماكف عامة .لـ تكف ىذه العممية طائفية بحتة  -بمعنى أنيا كانت تتمثل بمحاباة
العموييف في المؤسسات الحكومية  -ولكنيا كانت أيضا مبنية عمى الوالء والتأثير عمى األرض .كما
حصل بعض رجاؿ األعماؿ المسيحييف والسنة عمى امتيازات في مناطق مختمفة مف البالد لغرض
الحفاظ عمى التوازف بيف المصالح المتنافسة .اعتمد األسد عمى دراستو العميقة لممجتمع السوري مف
أجل تأميف السمطة وفًقا لمعوامل المحمية .عمى سبيل المثاؿ يمكف تكييف قالب السمطة الذي تـ تنفيذه

في دمشق في محافظات أخرى مثل حمب أو الالذقية عف طريق وضع وظائف سياسية وبيروقراطية
معينة .وبالمثل تـ تقسيـ السمطة بطريقة معينة في ضواحي دمشق وبشكل مختمف عف المدينة نفسيا.
أنشأت القيادة الحالية خارطة اجتماعية لمكوناتيا ،وراقبت ورصدت لضماف الوالء عمى كل المستويات.
تمكف األسد مف الدخوؿ إلى البنية االجتماعية وتقويضيا مف خالؿ بناء تحالفات مع مجتمعات
األعماؿ التجارية بشكل انتقائي ألغ ارض معينة ،ومع جماعات دينية أو قبمية لآلخريف .وغالباً ما كاف

اإلىماؿ االقتصادي لممقاطعات والمناطق البعيدة يعني أف المحافظة كانت بعيدة عف القيادة المركزية

في دمشق ،وكانت أقل حظًا مف حيث الوصوؿ إلى الخدمات لسكانيا .ولكف تـ تصميـ سمسمة القيادة

دائمًا لتناسب ال بنية المحمية مع ضماف بقاء شبكة الوالء فعالة .عمى سبيل المثال في المحافظات
البعيدة والمناطق الريفيةُ ,تمارس السمطة عبر الشبكات القبمية واألبوية ,بينما في المدن
والمحافظات الرئيسية  -وخاصة المدن الصناعية مثل حمب والعاصمة دمشق  -كانت الرقابة تتم

من خالل الشبكات االجتماعية والتجارية والدينية.
قد تختمف دوائر السمطة مف حيث الحجـ والتأثير .في بعض األحياف تحالفت جماعات المصالح
الصغيرة لتشكيل مجموعات أكبر ،والتي قد تسعى بدورىا إلى تعزيز موقعيا مف خالؿ االرتباط بدوائر
أكثر قوة .تـ رصدىـ مف قبل القيادة العميا عمى الدواـ  .إذا نمت دائرة أو كياف أكبر مما يسمح بو
النظاـ فسوؼ يتـ سحب التحالفات مف حولو .وبيذه الطريقة يمكف تفكيؾ التيديدات المفترضة لييمنة
نظاـ األسد بأقل قدر مف االضطراب في إدارة الدولة ،حيث يتـ ملء الفراغ بسرعة بواسطة دائرة أو
كياف جديد ،وستستمر الشبكة ككل في العمل .كانت القاعدة في المعبة ىي كالتالي :إف أخطأت مرة
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واحدة فأنت خارج المعبة  .يعتمد تطبيق ىذه القاعدة عمى الحفاظ عمى التسمسل القيادي واالستفادة مف
الجزء الخاص مف الييكل الذي ينتمي إليو كل العب .أعطيت األقميات  -العمويوف في أعمى السمسمة
 المزيد مف الفرص لمتقدـ في ىذا النظاـ عف غالبية السنة.في الدوائر الدينية لـ تكف السمطة قائمة عمى أسس السمطة الدينية (عمى سبيل المثاؿ ليس لدى سوريا
ما يعادؿ أزىر مصر) .باألحرى جاء ذلؾ مف خالؿ منح موافقة جياز األمف إلى شخصيات دينية
لرئاسة المساجد والمدارس الدينية عمى أساس أف الوعاظ سيظيروف الوالء لمدولة ولف ينشروا الرسائل
التي يمكف أف تعرض نظاـ السمطة الشامل لمخطر .عمى الرغـ مف حممة القمع عمى اإلخواف المسمميف
في أعقاب مجزرة حماة في عاـ  ، 2:93فقد سمح األسد ببناء مئات المساجد والمدارس الدينية في
جميع أنحاء البالد ،حيث كانت جميعيا خاضعة لسيطرة األجيزة األمنية .كما أضعفت األجيزة األمنية
موقع مفتي العاـ وأممت التمويل الديني ( أي أف موارد المؤسسات الدينية بدؿ أف تتبع لممؤسسات
الدينية صارت تتبع لجياز يشرؼ عمييا جميعا ويديره النظاـ في دمشق وىو و ازرة األوقاؼ).
اعتمدت الشخصيات البارزة والعائالت المرتبطة باألسد عمى "الشبيحة"  -وىي مجموعة مف البمطجية
الذيف شاركوا في الترىيب واالبتزاز وغير ذلؾ مف األنشطة غير القانونية لمحفاظ عمى سمطتيـ
وتوسيعيا ،حتى مع بقاء السمطة النيائية في يد األسد وممارستيا مف خالؿ دولة الظل .وعمى الرغـ
مف أف مؤسسات الدولة تظاىرت بأنيا تعمل في سوريا ،فإف دولة الظل كانت في الواقع تمسؾ الخيوط
بتوجيو األسد.
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دولة الظل لبشار األسد قبل :8100
االستمرار وبذور الضعف
واصمت دولة الظل السيطرة عمى سوريا عندما خمف بشار األسد حافع األسد في عاـ  .3111واحتفع
الرئيس الجديد بييكل السمطة الذي وضعو والده .في بداية حكـ بشار األسد طبيب العيوف الشاب الذي
تمقى تعميمو ف ي الغرب ،قدـ بعض األمل في عممية التحرير واإلصالح السياسي واالجتماعي .تـ
إدخاؿ اإلنترنت ،وأصبحت اليواتف المحمولة متاحة ،وبدأت مظاىر أخرى لمحداثة تظير .لكف عدـ
تسامح الدولة مع المعارضة لـ يتغير .في عاـ  3111بدأ ربيع دمشق بظيور بعض الشخصيات
المعارضة التي تتجمع وتتناقش في قضايا المصمحة العامة بعيدًا عف األماكف التي تسيطر عمييا

الدولة والمرخصة  .في البداية لـ تواجو الدولة ىذا الحراؾ .لكف عندما تمقت أنباء محاضرة تنتقد
االحتكارات التجارية وبريداً الكترونياً بكاركتير يسخر مف األسد لفتت انتباه السمطات .تمقى الشخصاف

المذاف يقفاف وراء ىذه التعميقات  -وىما عموي ومسيحي  -أحكاما بالسجف لفترات طويمة .في وقت
الحق تـ أيضًا سجف األعضاء الرئيسييف في حركة ربيع دمشق ،بعضيـ لعدة سنوات.
وعمى الرغم من الغرائز السمطوية المماثمة ,اختمف نيج بشار األسد عن موقف والده في جانب
رئيسي واحد :افتقاره إلى االستمرارية .كاف حافع األسد كاف يحتفع بالقادة المفضميف لديو في دوائر

السمطة الخاصة بيـ لفترات طويمة ،لضماف اكتسابيـ المعرفة والخبرة واالمتيازات .وكاف قد سمح أيضاً

باتخاذ قرار المركزي إلى حد ما ،حيث منح السمطة لمناس الموثوؽ بيـ (رغـ أنيـ يراقبوف عف كثب)

مف حولو .في المقابل قاـ بشار األسد بتحويل الناس إلى داخل وخارج شبكة سمطتو في كثير مف
األحياف لدرجة أنو تسبب في اضطراب تراكمي في النظاـ .كما الحظت شخصية معارضة ميمة،
معمقا عمى ضعف وقمة خبرة بشار األسد مقارن ًة بأبيو ،أصبحت سوريا تحت االبف ديكتاتورية بدوف

ديكتاتور .بالرغـ مف ىذا لـ يغير بشكل أساسي مف دولة الظل ،فقد كاف ىذا يعني أف النظاـ "المضاد
لالنقالب" لـ يعد مرنًا (متكيفًا) كما كاف في السابق.

13

دولة الصفقات السورية

نورس للرتمجة

أراد بشار األسد جمب دماء جديدة وضخيا في النظاـ ،لكنو لـ يثق بيـ بما فيو الكفاية لتقديـ الدعـ
فع اليف .استبدؿ بعض الوجوه في الحرس القديـ بأفراد جدد ،وتحوؿ مف نظاـ
الذي يحتاجونو ليكونوا َّ
التحكـ الالمركزي ألبيو إلى صنع القرار المركزي الذي يعتمد عميو وحده .أحضر أعضاء مف عائمتو
وموظفيف شباف مف األجيزة األمنية والجيش لتشكيل دائرة مقربة حولو .ىذه الشخصيات شممت خالو
دمحم مخموؼ وابنيو رامي (المسؤوؿ عف إدارة شؤوف أعماؿ العائمة) وحافع (رئيس إحدى أجيزة أمف
الدولة) .عمى الرغـ مف موقعيـ المتميز في دائرتو الداخمية ،إال أف القرار النيائي كاف دائمًا قرار بشار

األسد.

وكاف ىناؾ تغيير آخر ىو تركيز الرئيس عمى التحرر االقتصادي ،مما أدى إلى زيادة الفارؽ بيف
األطراؼ والمركز وخمق فرصاً لممتميزيف عمى حساب الفقراء .عمى الرغـ مف انتشار الرخاء عمى نطاؽ
واسع في المجتمع ،إال أف المكاسب ظمت محدودة في الدائرة الداخمية لمرئيس وأولئؾ الذيف ليـ صالت

بيا .ظير ابف خاؿ األسد رامي مخموؼ كوجو جديد لمتحديث االقتصادي في العقد األوؿ مف القرف
الحادي والعشريف ،مع منح بعض االمتيازات أيضًا إلى األشخاص المرتبطيف بو ،مثل دمحم حمشو ،وىو

سني مف مدينة أريحا بمحافظة ادلب وعضو في الجيل الجديد مف رجاؿ األعماؿ الشباب في سوريا.
باختصار تم تصميم "التحديث" الذي أدخمو األسد إلى ازدىار طبقة معينة من المجتمع .وقدم صورة
عن التغيير والحداثة بد ًال من تقديم إصالح حقيقي في ذاتو.
كاف ىذا الوضع في تناقض واضح مع طريقة ممارسة المحسوبية في أياـ والد بشار .في عيد حافع
األسد كانت البرجوازية السنية في دمشق  -رغـ أنيا كانت تحت سيطرة نظاـ قسري  -تتمتع ببعض
االمتيازات الحقيقية .تـ تقديـ المحاباة ألعضاء ىذه المجموعة عمى أساس أنو إذا أظيروا الوالء ودفعوا
مستحقاتيـ فإف أعماليـ سوؼ تنجو .باختصار كاف نظامًا لمعطاء واألخذ يستوعب المصالح خارج
الدائرة المباشرة لمنظاـ .ومع ذلؾ بمجرد وصوؿ بشار األسد إلى السمطة تـ إعادة تشكيل شبكات

المحسوبية الحالية جزئيًا ،ألف االمتيازات التي منحت منذ فترة طويمة لمجموعات مختارة أصبحت اآلف

أيضاً ألعضاء في النخب المنشأة حديثاً تعمل كواجية لالعبيف في النظاـ .ىذا التحوؿ تسبب في
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تعطيل كبير لموضع االقتصادي الراىف .فقد خسرت العديد مف القضايا أماـ المحاكـ ،وأغمقت الشركات
التجارية واستحوذت الشركات ببساطة ألف أصحابيا رفضوا إعطاء نسبة كبيرة مف أصوليـ أو أرباحيـ
إلى رامي مخموؼ.
مف التغييرات التي طرأت عمى الدولة السورية فإف تمؾ التي تؤثر عمى جياز األمف تثبت بأنيا ذات
األكثر تبعات .عمى الرغـ مف أف الرئيس الجديد لـ يقـ بتطيير النظاـ بأكممو ،إال أف إزالة بعض
أعضاء الحرس القديـ الذيف قاموا بحماية مصالح والده قمل مف فعاليتو .وفي بعض الحاالت كاف
المجندوف الجدد غير متمرسيف إلى حد كبير حتى لتسيير األمور كما كانت مف قبل ،وناد ًار ما ظموا

في موقع لفترة طويمة بما يكفي لتحقيق أجندة النظاـ .واصمت األجيزة األمنية عمميا كآليات ميمة

لسيطرة الدولة ،أقوى مف الجيش أو و ازرة الداخمية .لكف في حيف استمرت دولة الظل في الشكل
الخارجي ،فقد زرع األسد بذور الضعف .تكشف مدى ضعف النظاـ بشكل أساسي مع ظيور الصراع
السوري منذ عاـ  3122فصاعداً.
لقد أدى تجاوب األسد لمسياؽ اإلقميمي إلى تقويض دولة الظل مف خالؿ اإلضرار بالعالقات مع
الواليات المتحدة .عارض األسد الغزو الذي قادتو الواليات المتحدة لمعراؽ في عاـ  .3114وقد ارتبط
النظاـ السوري فيما بعد باغتياؿ رئيس الوزراء المبناني األسبق رفيق الحريري ،وىو حدث أدى بالواليات
المتحدة إلى سحب سفيرىا مف دمشق في عاـ  . 3116خرج األسد لفترة وجيزة مف العزلة في يوليو
 3119بعد أف دعا الرئيس الفرنسي نيكوالس ساركوزي األسد إلى باريس في محاولة الستعادة قدر مف
االحتراـ الدبموماسي لسوريا .ومع ذلؾ فإف إعادة تأىيل بشار األسد في نظر المجتمع الدولي توقفت
بسبب رد النظاـ الشديد عمى اندالع االنتفاضة السورية.
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ابقيا في العائمة :سيطرة الدولة عند اندالع الثورة السورية
كاف لمربيع العربي تأثير كبير عمى دولة الظل في سوريا .كاف السوريوف يراقبوف عف كثب أحداث
تونس وليبيا ومصر واليمف ،وكانوا يتناقشوف ما سيحدث في وطنيـ .في وقت مبكر خالؿ االحتجاجات
المناىضة لمحكومة ،بدا األسد متقبالً نسبياً لالنتقاد الشعبي ،حيث فتح قنوات اإلنترنت ووسائل

التواصل االجتماعي ،التي كانت محدودة حتى ذلؾ الحيف ،ووعد باإلفراج عف السجناء السياسييف

وكتابة دستور جديد .اعتبرت ىذه التصرفات والبيانات مف قبل البعض كطمأنو بأف االضطرابات التي
اندلعت في أماكف أخرى في المنطقة سيتـ تجنبيا في سوريا.
لكف عمى الرغـ مف تصريح األسد بأف سوريا "ليست" كالدوؿ العربية األخرى التي في فوضى ،إال أف
االحتجاجات وقعت .وكاف رد األسد عمى االحتجاجات في مدينة درعا  -حيث نشأت االنتفاضة  -ىو
أنو أمر جيشو بتطويق المدينة وارساؿ أعضاء مف األجيزة األمنية إلطالؽ النار عمى المتظاىريف.
ومع تصاعد عدد القتمى المدنييف في درعا ،اتخذ أعضاء الدائرة الداخمية لؤلسد وبعض مستشاريو موقفًا

متشددًا ،داعيف إلى مزيد مف اإلجراءات الصارمة ،وينبغي معاقبة أي شخص يقترح المصالحة .في
حيف حاوؿ عدد قميل مف المدافعيف عف نيج أكثر سممية أف يجدوا أرضية وسطية وأف ييدؤوا الشارع،

في غضوف أسابيع كاف مف الواضح أي المعسكريف قد ساد رأيو.
تمت إدارة حممة القمع مف قبل مكتب الرئيس .قاد األسد بنفسو العممية مع دمحم مخموؼ ورامي مخموؼ،
حيث قاموا بتوجيو ما ال يقل عف  611مف األفراد العسكرييف واألمنييف .كاف دمحم ديب دعبوؿ
المعروؼ باسـ أبو سميـ مسؤوالً عف مكتب الرئيس وقاـ بالتنسيق مع أفراد الجيش واألمف ،وكاف يتمقى
األوامر مباشرة مف الرئيس .قاـ وزير شؤوف الرئاسة منصور عزاـ بإدارة شبكة إضافية تضـ ما يصل

إلى  2611شخص موزعيف بيف مختمف المؤسسات الحكومية .أدار األسد وشقيقو ماىر األسد (قائد
كل مف الفرقة الرابعة دبابات نخبة الجيش السوري والحرس الجميوري) عمميات الجيش الوحشية التي
بالبرميل عمى مناطق المعارضة.
تطورت مع تقدـ النزاع إلى أساليب مثل القصف ا
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الجدوؿ  :3القوات السورية البرية الرئيسية

الفرؽ

الفيالق
 الفيمق

األلوية

األوؿ 25 :فرقة (دبابات ،أكثر مف  51لواء

مقر القيادة في وممكننة)

دمشق
 الفيمق الثاني:
مقر القيادة في

الزبداني
 الفيمق الثالث:
مقر القيادة في

حمب

 الفيمق

الرابع

(أنشئ

عاـ

 :)3126مقر
القيادة في حماة

 الفيمق الخامس
(أنشئ

عاـ

القيادة

في

 :)3128مقر
دمشق
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في أيار  /مايو  3122أجرى رامي مخموؼ مقابمة مع صحيفة "نيويورؾ تايمز" ،وقد أوحى في المقابمة
إلى أف عائمة األس د والنخبة الحاكمة قد تقاربوا نتيجة لمصراع .وألمح إلى أف عممية صنع القرار في
السياسة كانت عممية "مشتركة" ،واف كاف يسمـ بأف األسد ال يزاؿ لديو القوؿ الفصل .وأضاؼ مخموؼ:
"كشخص كل واحد منا يعرؼ أنو ال يمكننا االستمرار دوف البقاء موحديف معاً ".في واقع األمر ما زالت
األجيزة األمنية تتمتع بحرية كبيرة تحت إشراؼ الرئيس .ومع ذلؾ لـ يتـ اختبار ىذا الترتيب  -وىو

إرث حكـ حافع األسد – تحت الظروؼ السياسية واالجتماعية التي واجيت ابنو .كما فعل والده في
قمع أي حركة منظمة ضده ،سعى بشار األسد إلى االعتماد عمى المنافسة بيف األجيزة األمنية لمتعامل
مع الثورة التي كاف يواجيا  .كاف مقياس نجاحو ىو عدد المظاىرات التي تحدث .إذا لـ يقـ جياز أمني
بإخماد المظاىرات ،فإنو سيسمـ قيادة حممة القمع إلى جياز آخر.
مع تصاعد الصراع وانتشاره في جميع أنحاء البالد ،صعد العبوف مختمفوف واحتموا مكانات بارزة .فيما
بعد أصبح عمي ممموؾ رئيس شعبة المخابرات العامة ىو المسؤوؿ ،ومف بعده أصبح جميل حسف،
رئيس شعبة المخابرات الجوية المرعبة .أعضاء الحرس القديـ الذيف لـ يظيروا الطاعة الكاممة لمنظاـ
ال في
تـ تيميشيـ أو فقدوا االمتيازات .ومنيـ عمي حبيب الذي تمت إقالتو مف و ازرة الدفاع (وجد مقتو ً
بيتو بعدىا وزعـ النظاـ أف األمر وفاة طبيعية نتيجة ظرؼ صحي) في أغسطس  .3122وفي الوقت
نفسو تـ إعادة تعييف بعض المتقاعديف مف الحرس القديـ  -مثل عمي دوبا الرئيس السابق لممخابرات
العسكرية ،وبيجت سميماف السفير السابق لسوريا في األردف  -كمستشاريف.
عمى الرغـ مف كل الجيود التي بذلتيا األجيزة األمنية لـ يتمكنوا مف وقف المظاىرات ،حيث أثبت
نموذج دولة الظل الذي ورثو وعدلو بشار األسد أنو أقل فعالية بكثير مما كاف عميو قبل  .3122بدأ
ضباط الجيش في االنشقاؽ إلى المعارضة .وأنشأوا ما أصبح يعرؼ باسـ الجيش السوري الحر الذي
ضـ فيما بعد مدنييف سابقيف حمموا السالح .كاف التأثير عمى القوات الحكومية ميمًا ،فعمى الرغـ مف
أف استمرار وجود صانعي القرار الرئيسييف كِفل بعدـ انييار الجيش ،لكف أضعفتو خسارة األفراد.

18

دولة الصفقات السورية

نورس للرتمجة

تفريغ القدرة األمنية والعسكرية لدولة الظل
ومع تفج ر الصراع أصبح الجيش مج أز بشكل متزايد ،وفقد الجياز األمني القدرة عمى الحفاظ عمى
القيادة المركزية .ونتيجة لذلؾ أصبحت دولة الظل التي مكنت حافع األسد مف ممارسة السمطة والحفاظ
عمييا أقل فعالية .وما زالت عواقب ىذا األمر ممموسة ،حتى مع دخوؿ الصراع في مرحمة حديثة يتمتع
فييا النظاـ بتفوؽ عسكري مرة أخرى .لقد تضاءلت القدرة القتالية لمجيش السوري -التي كانت ضعيفة
أصالً قبل عاـ  ،3122والتي تعاني مف الفساد والمحسوبية  -بشكل كبير منذ بداية النزاع .عالوة عمى
ذلؾ يجب عمى قوات النظاـ اليوـ أف تتعامل مع آثار التخفيضات األخيرة في القدرات -التي ترجع
جزئيًا إلى االنشقاقات وخسائر المعركة ،ولكنيا تعكس أيضًا األعداد الكبيرة مف الجنود الذيف رفضوا
القتاؿ (والذيف في العديد مف ىذه الحاالت تـ اعداميـ).

حاوؿ الجيش زيادة أعداده .رفع الحد األقصى لسف التجنيد التطوعي إلى  ،53وفرض بتجنيد إلزامي.
مع استعادة القوات الحكومية لممناطق التي يسيطر عمييا الثوار ،استخدـ النظاـ ما سمتو "اتفاؽ
المصالحة" لتجنيد أشخاص في الفيمق الرابع أو الخامس التابع لروسيا لتعزيز قدرة الجيش .في الواقع
"اتفاقات المصالحة " ىي اتفاقيات قسرية .يستخدـ النظاـ أساليب الحصار لتجويع السكاف إلى نقطة
االستسالـ ،وأحيانًا قصف األحياء أو استخداـ األسمحة الكيميائية إلخضاعيـ .ويترؾ لممتمرديف
السابقيف الذيف يختاروف البقاء في المناطق التي تستعيدىـ القوات الحكومية خيار واحد :التخمي عف

المعارضة والوالء لؤلسد وتسوية وضعيـ األمني ثـ االنضماـ إلى القوات الحكومية لمقتاؿ ضد
الجماعات المتمردة ذاتيا التي كانوا منتميف إلييا.
كما أف الجيش يرفض أحياناً صرؼ االحتياط عند استكماؿ فترة خدمتيـ القانونية .قبل عاـ – 3122
في كل مف حقبة حافع األسد وبعد تولي بشار األسد السمطة  -كانت خدمة االحتياطي غير شائعة.
عند االنتياء مف الخدمة العسكرية يتـ صرؼ المجنديف ويزودوف ببطاقة ىوية لمخدمة االحتياط ،ليتـ
االحتفاظ بيا في حالة االستدعاء .وناد ًار جدًا أف تـ استدعاء الرجاؿ ذوي الميارات العسكرية
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المتخصصة لمخدمة في االحتياطيات لمدة تتراوح بيف ستة أشير وسنة واحدة .مع ذلؾ منذ عاـ 3122
تـ االحتفاظ ببعض جنود االحتياط في الخدمة الفعمية لعدة سنوات.
كانت لجيود النظاـ لزيادة القوى العاممة العسكرية نتائج مختمطة .كاف التجنيد ذو فائدة محدودة ألف
معظـ المجنديف الجدد يفتقروف إلى الخبرة العسكرية وبالتالي أسيموا إلى أدنى حد في القدرة القتالية
لمجيش .كما تمثل الطائفية تحدياً كبي اًر .عدد كبير مف المجنديف في الجيش السوري ينحدروف مف
األغمبية السنية .الظروؼ في الجيش ليست مثالية .فالجنود ال يحصموف عمى رواتب كافية ،وخالؿ
سبع سنوات مف الحرب ظل العديد مف الجنود السنة في مناطق المواجية لشيور  -وأحيانًا سنوات -

في ظروؼ قاسية دوف إمدادات كافية .ىذا أذكى التوتر الطائفي حيث أف الجنود العموييف (الذيف
ينتموف إلى نفس ال طائفة األقمية لعائمة األسد) يتـ إبعادىـ عف الخطوط األمامية ،وبالتالي ينظر إلييـ

عمى أنيـ المستفيدوف مف ىذا التفضيل في المعاممة .يزيد ىذا الوضع سوءاً حقيقة أف الفساد في
انتشار مف قبل الحرب ،فالجنود الذيف ليـ صالت بالضباط رفيعي المستوى ،أو
ًا
الجيش قد أصبح أكثر
بالوسائل المالية ،قادروف عمى الرشوة لميروب مف واجبات الخط األمامي.

كما أدى الصراع إلى الضغط عمى نموذج دولة الظل في االعتماد عمى فروع األجيزة األمنية في
مناطق مختمفة من سوريا .فقدت األجيزة عددًا كبي ًار من أعضائيا خالل الحرب مما أضعف قدرتيا.

وعمى نفس القدر من األىمية فقد قطع الصراع خطوط القيادة من األعمى إلى األسفل بين الدائرة

الداخمية لمرئيس والعديد من الفروع الثانوية المحمية لألجيزة األمنية .ونتيجة لذلك أصبحت ىذه
الفروع الثانوية تعمل بشكل مستقل تقريباً .في دمشق وأماكف أخرى يتـ السيطرة عمى مناطق مختمفة
مف قبل فئات أمنية مختمفة .ىذه الجيات فرضت سمطتيا مف خالؿ المعاممة الوحشية تجاه السكاف.
وبيذه الطريقة غيرت التحديات التي واجييا الجيش واألجيزة األمنية ديناميكيات السمطة في البمد .وقد
ميدت الخسائر العسكرية والقيود المفروضة عمى القدرات الطريق أماـ ظيور الميميشيات التي ترعاىا
الدولة (الحكومية) والمميشيات الموالية ليا (المدعومة مف إيراف) .وقد تـ التسامح مع ىذه الجيات
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الفاعمة الجديدة أو تشجيعيا م ف قبل النظاـ عمى أساس أف دورىا يتمثل في مساعدة الجيش النظامي
واألجيزة األمنية ،مع تنسيق الجيش لعمميات الميميشيات .لكف ما كاف مف المفترض أف يكوف الحل
لمشكمة توفير الموارد ،استنزؼ القدرات العسكرية واألمنية لدولة الظل أكثر ،مما اضطر بدوره النظاـ
إلى االعتماد عمى الدعاية لمتغطية عمى نقاط ضعفو .كانت ىناؾ أيضاً بعض التغييرات الييكمية
والوظيفية حيث كاف عمى مؤسسات الدولة أف تستوعب الجيات الفاعمة الجديدة.

يمكف إرجاع ظيور الميميشيات الموالية لمنظاـ إلى تأسيس الحكومة لمشبيحة ،وىي شبكة مف
العصابات اإلجرامية التي حشدىا النظاـ في البداية لمنزوؿ بيا إلى مناطق المظاىرات وضرب
المتظاىريف .في وقت الحق أصبح الشبيحة أكثر تنظيمًا واكتسبوا المزيد مف القوة حيث تـ دمجيـ فيما

أصبح يعرؼ باسـ "المجاف الشعبية" .تـ تشكيل المجاف الشعبية بشكل رئيسي مف األقميات الموالية
لمرئيس األسد :الع موييف والمسيحييف والشيعة والدروز .بدأت ىذه الجماعات بالظيور في األحياء
والبمدات والمدف في جميع أنحاء البالد .تحت ذريعة توفير الحماية المحمية كانت المجاف الشعبية
مسمحة مف األياـ األولى لمثورة  .لقد عكس تركيبيـ الديموغرافي تكتيكات النظاـ في نشر الخوؼ بيف
األق ميات مف خالؿ التحذير مف خطر "الجيادييف السنة" (كما وصفيـ النظاـ) المحتجيف .ومع توسع
االحتجاجات ازداد العنف وازدادت الحاجة لؤلفراد لدعـ النظاـ الرسمي القوات .وىكذا تـ تجنيد المجاف
الشعبية لمرافقة قوات األجيزة األمنية المكمفة بضرب المتظاىريف و  /أو إطالؽ النار عمييـ.
كانت النتيجة اإلضافية لتفريغ دولة الظل ىي الفراغ التي أنشأتيا وشغمتيا الجماعات الشبو العسكرية
المدعومة مف إيراف لدخوؿ المسرح السوري (يتـ تغطية أجندة السياسة الخارجية اإليرانية األوسع في
البالد في الفصميف  5و .)6رأت إيراف أف النظاـ السوري عاجز عف كسب الحرب عسكرياً أو استعادة
السيطرة عمى المدف والبمدات التي سيطرت عمييا المعارضة مف تمقاء نفسيا .وبعد إرساؿ مستشارييا

في البداية لممساعدة في حمالت القمع اإللكتروني عمى المتظاىريف في بداية االنتفاضة ،أرسمت إيراف
مستشاريف عسكرييف لسوريا لوضع استراتيجية الحرب في عاـ  .3122وقد أعقب ذلؾ في عاـ 3123
إرساؿ المقاتميف الشيعة لدعـ قوات النظاـ .كاف القادموف األوائل مف حزب هللا والحرس الثوري
21

دولة الصفقات السورية

نورس للرتمجة

اإليراني .وقد تتابع إرساؿ المرتزقة مف عاـ  3124فصاعدًا ،منيـ مقاتميف مف النجباء ولواء أبو

الفضل العباس ،وكالىما مف ميميشيات وحدات الحشد الشعبي في العراؽ.

كما استفادت االستجابة اإليرانية مف المادة  21مف قانوف الخدمة العسكرية السورية لعاـ  ،3114الذي
يسمح بإنشاء "قوات أخرى حسب الضرورة" لتكميل الجيش النظامي .مع استمرار انخفاض أعداد
الجيش السوري وأفراد األمف السورييف ،وضعت ىذه المادة موضع التنفيذ في عاـ  ،3124عندما قررت
إيراف بناء قوة شبو عسكرية مف األقميات الموالية لطيراف ،باستخداـ نموذج مماثل لتمؾ المرتبطة
بالحشد الشعبي في العراؽ.
قاتل أعضاء ىذه الميميشيا الرديفة الجديدة المعروفة باسـ قوات الدفاع الوطني ( )NDFإلى جانب
قوات الحكومة السورية .بتمويل مف رامي مخموؼ وتدريب واشراؼ إيراف ،صممت قوات الدفاع الوطني
ككياف يمكف أف يتحوؿ إلى خمية في سوريا ،مستمدة شرعية الدولة مف تفويض رمزي في توفير الدفاع.
وبيذه الطريقة تأمل إيراف أف تحصل قوات الدفاع الوطني عمى وضع مماثل لحالة حزب هللا في لبناف.
عمى الرغـ مف أنو بموجب القانوف السوري الجيش وقوى األمف الداخمي و "القوات اإلضافية" مثل
الميميشيات يتـ التعامل معيا جميعًا كجزء مف القوات النظامية ،فإف قوات الدفاع الوطني تميز نفسيا
عف طريق دفع رواتب لممجنديف أعمى بكثير مف بقية القوات .تراوحت رواتب قوات الدفاع الوطني ما
بيف  211و 511دوالر أمريكي في الشير في عاـ  ،3129مقارنة بمتوسط يبمغ حوالي  61دوال ًار في
الشير لمجنود النظامييف في الجيش السوري.

استمرت إيراف في زيادة أعداد الميميشيات الشيعية في سوريا ،ثـ أرسمت أفراداً مف أفغانستاف (ميميشيا

الفاطميوف) واليمف وباكستاف (الزينبيوف) لمقتاؿ مف أجل النظاـ .وفي بعض األحيان أدى تزايد دور
الميميشيات غير النظامية في النزاع إلى تعقيد عالقات النظام مع المقاتمين من حمفائيم .عمى سبيل
المثاؿ في بعض المعارؾ حققت الميميشيات الموالية لمدولة المكاسب العسكرية الرئيسية ومف ثـ ينسب
الفضل لمجيش السوري فقط .في عاـ  3125كاف الجدؿ قد نشب عندما عبرت مستشارة الرئيس بثينة
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شعباف عف غضبيا مف أف "وسائل اإلعالـ الصديقة" كانت تدعي انتصار حمفاء سوريا وانكار دور
الجيش السوري .وسرعاف ما سحبت بيانيا وتـ مسحو مف اإلنترنت .كانت اإلشارة إلى تغطية المعارؾ
التي حقق حزب هللا فييا مكاسب ،حيث سمح لصحفييف مف الوسائل اإلعالمية لحزب هللا "المنار" و
"المياديف" بالدخوؿ إلى معارؾ المدف مف أجل بث األخبار بينما بقي الجيش السوري ووسائل إعالمو
إلى الخمف .وفي مناسبات أخرى سارعت المنار والمياديف إلى بث انتصارات حزب هللا عمى اليواء،
ولكف عمى الرغـ مف أنو كاف مف الواضح أف الجيش السوري غير موجود ،فإف الفضل في
االنتصارات منح الحقًا لمجيش السوري .وزعـ أحد المراسميف أنو في بعض المعارؾ اضطر الصحفيوف
إلى االنتظار عدة أياـ حتى وصمت كتائب الجيش السوري ووسائل اإلعالـ قبل أف يتمكنوا مف تغطية
األعماؿ القتالية .في ذلؾ الوقت تبدأ الدعاية النظامية في الظيور ،مدعية أف الجيش السوري قد طير
البمدات مف المعارضة أو قوات تنظيـ الدولة.
كان العامل األخير الذي أسيم في تقميص القدرة العسكرية واألمنية لدولة الظل ىو تكتيكاتيا
العسكرية .مع سقوط المدف والبمدات في يد الثوار في بداية الصراع ،اعتمد النظاـ عمى تكتيؾ سحب
قواتو وتطويق ىذه المناطق وقصفيا .أدى زواؿ مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية مف داخل المدف
والبمدات إلى فراغ تـ ممؤه في وقت الحق مف قبل جماعات المعارضة المسمحة أو اإلسالمييف .واليوـ
ومع استعادة النظاـ ل معديد مف ىذه المناطق مف الثوار ،لـ يكف لدى الدولة السورية القدرة عمى ممارسة
السيطرة العسكرية واألمنية الكاممة عمييا .وتحدث ظاىرة مماثمة في مناطق ظمت تحت سمطة النظام
طوال النزاع ,بسبب انخفاض القدرات العسكرية الفنية لمدولة وتأثير الميميشيات الموالية لمنظام
المتزايد وفروع األجيزة األمنية المذكورة أعاله.
اليوـ جميع األطراؼ المؤيدة لمنظاـ في الصراع لدييـ مصالح مختمفة ويتنافسوف لمحفاظ عمى سمطتيـ.
ىذا التنافس ال يتضمف فقط كتائب وألوية داخل الجيش السوري ،وميميشيات موالية لمنظاـ ،وفروع
لؤلجيزة األمنية .بل تشمل حتى ا لميميشيات األجنبية المدعومة مف إيراف بأجندة تيدؼ لمحفاظ عمى
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وجودىا في البالد ،والحفاظ عمى السيطرة عمى المناطق الرئيسية في أيدي الشيعة ،ودفع المعارضة
السنية لمخروج مف المناطق التي يسيطر عمييا السنة .والدليل عمى أف ىذا التنافس بيف األطراؼ
الكثيرة أدى إلى اضمحالؿ دولة الظل ،ف عمى سبيل المثاؿ في وقائع رفضت الميميشيات المدعومة مف
إيراف (خاصة حزب هللا) دخوؿ ضباط الجيش السوري إلى البمدات والقرى دوف موافقة الميميشيات .مف
بيف ىذه المواقع كانت بمدات مثل الزبداني ومضايا المتاخمة لمبناف ،والتي يعتبرىا حزب هللا ذات أىمية
استراتيجية .يذكر المقيموف والمعارضوف المقاتموف سيطرة حزب هللا وايراف بشكل كامل عمى كمتا
المدينتيف .عمى سبيل المثاؿ عندما كانت المفاوضات جارية حوؿ صفقة تسمح لممقاتميف والمدنييف
بمغادرة الزبداني ومضايا ،اقترب النظاـ مف المدنييف في محاولة إلقناعيـ بالبقاء (في محاولة لمنع
حزب هللا مف السيطرة عمى المنطقة) .ومع ذلؾ لـ يتمكف الجيش السوري مف منع عقد صفقة تبادؿ
السكاف.
 .3صعود دولة الصفقات
مع تضاؤؿ قدرة الدولة العسكرية واألمنية تحولت سوريا مف دولة الظل إلى "دولة صفقات"  -أي
مرتكزة أساسًا عمى عالقات الصفقات .إف أساليب التفاعل ىذه ليست في حد ذاتيا جديدة عمى سوريا.

وحتى قبل الثورة كانت شبكة النخب التابعة لمنظاـ تعمل عمى أساس الصفقات .ومع ذلؾ يحدث ىذا

دائمًا دوف تغيير أو تأثير عمى المعايير األساسية لسيطرة الدولة .اآلف نمت الشبكة لتشمل المنتفعيف

الذيف لـ يكونوا جزءاً مف نظاـ السمطة األصمي .تؤدي ىذه الجيات الفاعمة الجديدة االنتيازية بعض
وظائف الدولة ،ولكف مف مؤسسات الدولة الخارجية .لقد نمت قوتيـ إلى الحد الذي لـ تعد الحكومة

تسيطر عمييـ.
لقد تـ إعادة ترتيب نظاـ دوائر السمطة التي أنشأىا حافع األسد وتعديميا مف قبل بشار األسد.
وأصبحت "الدوائر" األصغر حجمًا أكبر وأكثر نفوذًا ،وتجاوزت دورىا األساسي في النظاـ.
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في الماضي كان المنتفعون يدافعون في المقام األول عن مصالح الدولة والنظام ألن ذلك يضمن
مصالحيم الخاصة .اليوم يسعى المنتفعون الجدد بشكل أساسي إلى تحقيق مصالحيم الخاصة
والعمل بشكل مستقل عن مصالح الدولة والنظام.
وقد تـ تسييل صعود المنتفعيف بعدة عوامل:
 -1اضطرت الحاجة إلى التحايل عمى العقوبات المفروضة عمى رجاؿ األعماؿ المقربيف مف
النظاـ إلى تجنيد وجوه جديدة لمتصرؼ نيابة عنيا .أصبح ىؤالء الالعبيف نشطيف بشكل متزايد
في مجاؿ األعماؿ التجارية ،وشاركوا في معامالت تراكمية تقدر بمميارات الدوالرات .وادراكاً
لحاجة النظاـ ليـ ،فقد نمت طموحاتيـ وأصبحوا أكثر تأثي ًار مف أزالـ النظاـ العادييف.

 -2ىو أف العديد مف المناطق وقعت خارج سيطرة النظاـ المباشرة .وقد تطمب ىذا مف النظاـ
إيجاد شركاء جدد عمى األ رض يمكنيـ العمل نيابة عنو وتسييل األعماؿ التجارية والخدمات
في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة .مرة أخرى يستفيد ىؤالء الشركاء المحميوف مف
اعتماد النظاـ عمييـ.
 -3العامل األخير ذو الصمة ىو فقداف الدولة لقدرات المؤسسات نتيجة لمحرب .العديد مف
المؤسسات  -مثل تمؾ التي تعالج الجمارؾ وامدادات المياه والزراعة وانتاج النفط وتوزيعو  -لـ
تعد تعمل بكامل طاقتيا .وقد أجبر ىذا النظاـ عمى االعتماد عمى قدرات الجيات الفاعمة الغير
حكومية .ومع خروج البمدات والمدف مف سيطرة الحكومة المركزية اعتمد النظاـ عمى الجماعات
المحمية واألفراد في مختمف أنحاء البالد إلدارة شؤوف الدولة .في بعض الحاالت كما في بيع
وشراء النفط ونقل البضائع كاف ىذا يشمل التفاوض مع قادة تنظيـ الدولة والمجموعات
اإلسالمية مثل جبية النصرة ،حيث سيطر ىؤالء الفاعميف عمى طرؽ اإلمداد.
برز أمراء الحرب الجدد إلى الصدارة مع تغير الديناميكيات االقتصادية واألمنية لمبالد .تولى محي
الديف المنفوش السيطرة عمى تيريب البضائع إلى داخل الغوطة الشرقية والى خارجيا .برز جورج
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حسواني كمفاوض رئيسي لمنظاـ مع جبية النصرة ،وعمل عمى جميع األمور مف المعامالت النفطية
إلى اتفاؽ لضماف إطالؽ سراح الراىبات األسيرات في دير عطية .سامر الفوز ىو الواجية الجديدة
لرامي مخموؼ (التي تستيدفو العقوبات) ،وقد شارؾ في مجموعة متنوعة مف الصفقات المربحة ،مف
مشاريع إعادة اإلعمار إلى شراء قطع كبيرة مف األراضي والفنادؽ (بما في ذلؾ حصة كبيرة في فندؽ
المواسـ األربعة -فور سيزونز -في دمشق ،تـ شراؤه مف قبل األمير السعودي الوليد بف طالؿ).
ظيرت مجموعة متنوعة مف األسماء األخرى في السنوات األخيرة بالنيابة عف الحكومة وادارة الشركات
في جميع أنحاء البالد .ويسيطر البعض عمى قطاع النفط والبعض عمى الطيراف وآخريف  -حسب
موقعيـ ونفوذىـ عمى ال مجتمع المحمي والروابط مع جماعات المعارضة المسمحة  -عمى الحديد واعادة
اإلعمار .بعض الشخصيات مثل أيمف جابر وىو رجل أعماؿ كبير مرتبط بأسرة األسد في الالذقية،
شكموا ميميشياتيـ الخاصة لدعـ النظاـ .ساعد مقاتمي جابر النظاـ في معركة تدمر.
لقد خمق االعتماد عمى المنتفعيف حمقة مفرغة لمدولة السورية .لقد أدرؾ المنتفعوف اعتماد النظاـ المتزايد
عمييـ ،وبالتالي توقعوا دعمًا أكبر مف الدولة مقابل خدماتيـ .وىذا يزيد مف تآكل قدرة الدولة وتغيير
الوظائف المؤسسية .باختصار أصبحت المعامالتية التي اعتادت أف تكوف مجرد أداة واحدة (مف عدة
أدوات) التي تستخدميا دولة الظل ىي السمة المميزة لمدولة السورية.
صعود المنتفعين من المميشيات والقوات األمنية والجيش
باإلضافة لصعود أمراء الحرب والفاعميف االقتصادييف ،تواجو سمطة الدولة في سوريا تحدياً مف خالؿ

صعود المنتفعيف مف داخل مؤسسات الدولة والميميش يات التابعة ليا .وبعيدا عف كونيا مدفوعة

بمصمحة الدولة فإف الذيف في الجيش أو األجيزة األمنية أو الميميشيات غالباً ما يستخدموف مواقعيـ
لتحقيق مكاسب اقتصادية .لقد أعطى النظاـ قادة الجماعات المسمحة مثل قوات الدفاع الوطني حصة
مف األعماؿ التجارية ،في محاولة لمحفاظ عمى دعميـ العسكري .تـ خصخصة بعض محطات الوقود
في دمشق التي كانت ممموكة لمقطاع العاـ وتـ منحيا لنفس الجية.
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ويأتي معظـ أمراء الحرب التابعيف لقوات الدفاع الوطني مف طوائف األقميات الفقيرة والتي كانت تكسب
ال منخفضًا نسبيًا قبل اندالع النزاع .ومع ذلؾ فإف الحرب جعمتيـ أغنياء .وقد انتقل الكثيروف منيـ
دخ ً

مف كسب  21111ليرة سورية في الشير (أي ما يعادؿ  311دوالر أمريكي قبل الحرب) إلى كسب ما
يقرب مف مميوني ليرة سورية شيرًيا (حوالي  5111دوالر أمريكي بأسعار اليوـ) .يبدو أنيـ ال يتورعوف
عف عرض ثرواتيـ الجديدة ،وفي دمشق يمكف رؤيتيـ يقودوف السيارات الفاخرة ويجمسوف في المقاىي

الفخمة الغالية .أدى نجاحيـ في الواقع إلى خمق طبقة اجتماعية اقتصادية جديدة في سوريا .إذا كانت
تجربة لبناف مقياسا ،سيكوف مف الصعب عمى الدولة السورية أف تكبح ىذه الطبقة الجديدة بمجرد
انتياء الصراع.
مع است مرار النظاـ في ابتكار آليات جديدة لتوجيو تمويل الدولة إلى ىذه المجموعات ،تغيرت وظائف
بعض مؤسسات الدولة وفقاً لذلؾ .عمى سبيل المثاؿ أنشأت و ازرة الخارجية السورية مكتباً لتنظيـ
تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية .بما أف عدداً مف الميميشيات الموالية لمنظاـ (بما في ذلؾ
قوات الدفاع الوطني) يتـ تمويميا مف قبل شخصيات مثل رامي مخموؼ مف خالؿ منظمتو غير

الحكومية "البستاف" ،فقد أصبح المكتب طريقًا لتمويل البستاف ومنظمات أخرى  -وكميا عمى أساس
دعـ المجتمع المدني في الظاىر  .حتى أف بعض قادة الميميشيات قد أنشأوا منظمات غير حكومية
خاصة بيـ لغرض محدد ىو الحصوؿ عمى تمويل مف الدولة.
قبل الثورة عندما كانت الدولة أكثر صالبة (تحت حكم حافع األسد وبشار األسد) ,تنافست الفروع
"فرق تسد" .أما
األمنية إلظيار الوالء لمنظام .وقد أتاح ذلك لمنظام ضمان االستقرار من خالل نيج ّ
مكن الصراع كل فرع أو فرع
اليوم فإن المنافسة ىي عمى السمطة والفوائد والمكاسب المالية .وقد ّ
ثانوي من األجيزة األمنية من توسيع قوتو ,وشجع كل منيما عمى اقتطاع جزء من اقتصاد الحرب

لنفسو .ونتيجة لذلك تعمل الفروع األمنية بشكل متزايد في مصمحتيا الخاصة بد ًال من مصالح

الدولة.
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أحد األ مثمة عمى ذلؾ ىو إنشاء نقاط التفتيش (الحواجز)  .وكما فعمت بعض مجموعات الثوار فقد
أقامت الميميشيات الموالية لمنظاـ والجيش وفروع األجيزة األمنية نقاط تفتيش لغرض وحيد وىو انتزاع
األمواؿ .وقد ذىب البعض إلى حد تأجير نقاط التفتيش إلى أفراد أو مجموعات خاصة ،وبالتالي
ضماف دخل منتظـ دوف االضطرار إلى مسؾ نقاط التفتيش بأنفسيـ .ويتغاضى النظاـ عف ىذا النشاط
ليس فقط ألنو ال يمتمؾ الوسائل المالية لدفع جميع تكاليف المميشيات التابعة لو ،ولكف أيضا ألف
السماح لمثل ىذه الجماعات باالستفادة مف الحرب ىي وسيمة إلبقائيا في صفيا.
خ ارج منطقة الغوطة الشرقية بالقرب مف دمشق ،تقوـ نقاط التفتيش الموالية لمنظاـ بتحصيل  61ليرة
سورية لكل كيموغراـ لمواد البناء التي يريد أىل الغوطة إدخاليا إلى المنطقة إلصالح العقارات (يسمح
فقط بإجراء إصالحات بسيطة) .نقاط التفتيش في المنطقة ال تفرض الضرائب عمى نقل البضائع
التجارية فحسب ،بل أيضا عمى مرور األشخاص الذيف يسافروف إلى الغوطة الشرقية أو مخيـ
اليرموؾ .في إحدى الحاالت المبمغة عنيا ،دفعت امرأة ما مجموعو  31111ليرة سورية في سمسمة مف
نقاط التفتيش ،كل منيا يتقاضى  4111-3111ليرة سورية لتتمكف مف الوصوؿ إلى منزليا في
رسوما (تصل إلى  311111ليرة سورية
الغوطة الشرقية .كما تفرض نقاط التفتيش في بعض األحياف
ً
لكل شاحنة) لضماف المرور اآلمف لمشاحنات التي تحمل بضائع في المناطق التي يسيطر عمييا
النظاـ أو يديرىا النظاـ ،مع وجود قوات محمية ترافق كل شاحنة إلى وجيتيا .وقد دفع ىذا األمر
التجار إلى إضافة تكمفة "مرافقة" إلى سعر بيع السمع.
كما يقبل ضباط الجيش رشاوي مقابل مساعدة الناس عمى اليروب مف التجنيد االحتياطي .ويكسب
الضباط ما يصل إلى  411دوالر أمريكي شيرًيا لكل شخص يتـ تجنيده في العادة مف الدوائر التي
يشرفوف عمييا وتضمف ىذه الرسوـ حذؼ اسـ الشخص مف سجل المجنديف أو أف يتـ تجاىل غيابيـ
عف الخدمة .والرشوة منتشرة أيضًا فيما يتعمق بتيريب األشخاص ،حيث يدفع ضباط الجيش في كثير
مف األحياف آالؼ الدوالرات لتسييل نقل األفراد إلى تركيا أو لبناف ىربًا مف الخدمة العسكرية أو تجنب

االعتقا ؿ مف قبل النظاـ .في مثل ىذه الحاالت يتـ عادة تزويد األفراد "ببطاقات اليوية األمنية" التي
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تظير االنتماء العسكري تحت اسـ مختمف ،ويتـ ترتيب خروجيـ مف سوريا باستخداـ المركبات
العسكرية لتجنب التوقيف في نقاط تفتيش النظاـ.
وقد وفرت بطاقات اليوية األمنية غير المسجمة والمزورة وسيمة لمناس لميروب مف الخدمة العسكرية
منذ أف أعمنت الدولة السورية أف عضوية قوات الدفاع الوطني بديل عف دخوؿ الجيش .بعض
األشخاص س ِجموا كأعضاء في قوات الدفاع الوطني دوف أف يكونوا نشطيف في وحداتيا القتالية ،بينما
قاـ آخروف بشراء بطاقات ىوية أمنية مزيفة في السوؽ السوداء ،ودفعوا مبالغ مف نصف مميوف إلى 3
مميوف ليرة سورية ليـ .أدى صعود ىذه الظاىرة إلى قياـ الحكومة السورية باإلعالف بأف مكتب األمف
الوطني ىي الجية الوحيدة المخولة بإصدار ىذه البطاقات.
لقد وفر االحتجاز تجارة مربحة لمعديد مف الكيانات التابعة لمنظاـ .وأصبح عدد مف الجماعات سماسرة
لممعتقميف ،حيث لكل جماعة أسموبيا الخاص وأسعارىا في أداء خدمات معينة .ويرأس خدمات السمسرة
ضباط في الجيش وأعضاء في فروع األمف ومحاموف وفي بعض الحاالت أفراد يدعوف أنيـ عمى صمة
بأشخاص يتمتعوف بصالحيات ونفوذ .وتشمل الخدمات توفير المعمومات (وليس بالضرورة أف تكوف
ذات طبيعة موثوقة) ألفراد العائمة حوؿ مكاف ومصير المحتجزيف ،وتسميـ أشياء لممحتجزيف داخل
المنشآت األمنية التي يحتجزوف فييا ،وتسريع عمميات التحقيق لتسريع إطالؽ سراح المعتقميف .وبدوف
ىذه الخدمة األخيرة يمكف لممحتجزيف أف يتوقعوا أف يطور احتجازىـ لشيور.
يمكف أف تتراوح المبالغ المدفوعة لمثل ىؤالء السماسرة مف مئات الدوالرات إلى بضعة آالؼ مف
الدوالرات ،حيث أفيد أنو يبمغ ما يصل إلى  31.111دوالر أمريكي لتحويل شخص ما مف االحتجاز،
وترتيب نقل قضيتيـ إلى محكمة (عادة محكمة اإلرىاب) ،وتبرئتيـ في النياية .تعتمد المبالغ عمى شدة
التيـ ضد المعتقل ،والمكاف الذي ينتمي إليو .فالرسوـ لمنساء أقل مف الرسوـ لمرجاؿ ،وسيختمف السعر
الذي يدفعو شخص مف منطقة يسيطر عمييا المعارضوف عف الثمف الذي يدفع إذا كاف المعتقل مﻦ
منطقة تحت سيطرة النظاـ .في كثير مف الحاالت يتـ تضخيـ التيـ الموجية ضد المعتقميف حتى
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يتمكنوا مف انتزاع المزيد مف األمواؿ مف أسرىـ .تمتد ىذه التجارة القاتمة إلى محكمة اإلرىاب ،والتي
يتـ نقل عدد كبير مف قضايا المعتقميف إلييا ،وحيث يتـ دفع مبالغ كبيرة لممحاميف والقضاة مف أجل
تسريع المحاكمات وتأميف اإلفراج عف المتيميف.
ترتبط ابت اززات االحتجاز أيضاً بسرقات متفشية .وغالباً تتـ مصادرة ممتمكات المعتقميف الشخصية أو

سرقتيا مف قبل الضباط في مرافق االحتجاز .بعض العصابات أو المصوص اإلجرامية ليا صالت مع

الضباط العسكرييف الفاسديف أو القضاة أو فروع األجيزة األمنية .إذا تـ إلقاء القبض عمييـ فإف
المصوص يقوموف ببساطة بتسميـ حصة مف البضائع المسروقة إلى السمطات لضماف اإلفراج الفوري
عنيـ.
أصبح النيب منيجاً أيضاً  .في الغوطة الشرقية ينخرط أعضاء قوات الدفاع الوطني وغيرىـ مف رجاؿ
الميميشيا أو البمطجية  -يرافقيـ أشخاص يرتدوف الزي العسكري مف جياز األمف  -في نيب مباني
بأكمميا .وعادة ما تأخذ ىذه الممارسة شكميف :إما أف المبنى قد يتعرض لمنيب ويتـ تحميل محتوياتو
عمى الشاحنات ليتـ بيعيا بالجممة (تـ بيع شاحنة واحدة مقابل  311111ليرة سورية)؛ أو يباع "حق"
نيب مبنى إلى المشتري مقابل رسوـ متفق عمييا يمكف أف تصل إلى مالييف الميرات السورية( .في
ال ليذه
الحالة األخيرة يقوـ المشتري "بشراء" محتويات المبنى عمى الحع ومف دوف معاينة) .واستكما ً
العممية تقبل نقاط التفتيش التابعة لمجيش الرشاوى مقابل السماح لمشاحنات المحممة بالبضائع المنيوبة
بالمرور .في األماكف التي دمرت فييا المباني في القتاؿ غالباً ما يتـ جمع وبيع خردة الصمب
واأللومنيوـ والنحاس منيا إلى شركات يممكيا أمراء الحرب مثل دمحم حمشو.

في بعض األحياف تتنافس الكيانات المختمفة المشاركة في ىذه األنشطة عمى الموارد أحياناً وتتعاوف

أحيانًا أخرى ،اعتمادًا عمى نفوذىا العسكري النسبي ،والصالت المحمية والحاجة الموجستية .وىذا يخمق
نظام ًا بيئي ًا لالقتصاد الحربي يتم فيو تحفيز الكيانات المسمحة واألمنية إلدامة العنف ,حتى عمى
حساب مصالح الدولة .ونتيجة لذلك تضعف قدرة الدولة عمى ممارسة السمطة.
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 . 4األطراف الخارجية :المنافسة الروسية اإليرانية في سوريا
باإلضافة إلى العوامل الداخمية التي أدت إلى تآكل سمطتيا أصبحت الدولة السورية رىينة لمداعميف
الخارجييف لمنظاـ إيراف وروسيا .في الوقت الذي تؤكد فيو الدولة عمناً سمطتيا وسيادتيا فإف الحاجة

إلبقاء إيراف وروسيا راضيتيف سياسياً واقتصادياً قد استنفدت األجيزة السورية في عالقاتيا الخارجية مع
كال البمديف .تعمل إيراف عمى إرساء نفوذ طويل األمد في سوريا عمى المستوى الشعبي ،في حيف تسعى

روسيا إلى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة السورية لضماف والئيا الدائـ لموسكو .لدى روسيا عمى وجو
الخصوص اليد العميا في عالقتيا مع سوريا ،فمف دوف تدخميا منذ  3126لـ يكف األسد قاد ًار عمى

استعادة صعوده العسكري حتى بمساعدة إيراف.

لدى كل مف إيراف وروسيا وجود عسكري وأمني مشاىد بشكل متزايد في سوريا .باإلضافة إلى دعـ
العديد مف الميميشيات المحمية تستخدـ إيراف قواتيا الخاصة في الحرس الثوري اإلسالمي والميميشيات
الشيعية األجنبية الستعادة السيطرة عمى المناطق التي يسيطر عمييا الثوار .اقتصر التدخل العسكري
الروسي في دعـ النظاـ السوري في البداية عمى الحمالت الجوية ،وتوجيو العمميات مف القواعد
العسكرية واالنخراط عمى األرض بصفة استشارية .لكف دورىا امتد مف بعد ذلؾ ليشمل القتاؿ .نشرت
روسيا الجنود والشرطة العسكرية (أغمبيـ مف الشيشانييف) إلمساؾ المناطق االستراتيجية ،أوؿ مرة في
حمب عاـ  3128وفي وقت الحق في الغوطة الشرقية بدمشق في عاـ  ،3129وتـ إعادة تشكيل
بعض المؤسسات العامة السورية.
لدى روسيا وايراف عالقات تاريخية واسعة مع سوريا ،ولكف في كمتا الحالتيف تطورت العالقة اآلف
لتصبح عالقة بيف الراعي والعميل .تعود عالقات روسيا إلى ما قبل أياـ حافع األسد .في الخمسينات
ساىـ االتحاد السوفياتي في تدريب الجيش السوري .تعمقت العالقات الثنائية فيما بعد أثناء حكـ حافع
األسد مع وجود مجموعة واسعة مف أصعدة التعاوف في المجاالت العسكرية والتعميمية واالقتصادية .تـ
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تعميـ وتدريب العديد مف أفراد الجيش السوري الحالي وكذلؾ غيرىـ مف المسؤوليف الحكومييف والوزراء
والبيروقراطييف في روسيا.
مدفوعا بتراجع الدعـ الدولي لنظاـ األسد في
كاف التدخل العسكري الروسي النشط في الصراع الحالي
ً
وقت كانت فيو الدعوات في الغرب لرحيمو تتصاعد .لقد تطور دعـ موسكو لؤلسد مف اإلجراءات
السياسية وغير القتالية  -مثل استخداـ حق النقض ضد  22ق ار ًار لمجمس األمف الدولي كاف مف شأنيا

أف تضر بالنظاـ ،وتزويد الجيش السوري باألسمحة والطائرات الحربية والدبابات إلى استيالؿ حاسـ في
عاـ  3126لعممية عسكرية واسعة النطاؽ .ربط ذلؾ سوريا بخطة موسكو بشكل وثيق ،في حيف أف
نظاـ األسد قد ال يطيع دائمًا األوامر الروسية ،فإنو ليس في وضع يسمح لو بمنع تأثير روسيا
العسكري المتزايد عمى الدولة السورية.

كما عزز حافع األسد العالقات مع إيراف بعد الثورة اإلسالمية في ذلؾ البمد .في ذلؾ الوقت لـ يستمزـ
التعاوف الثنائي عمى سوريا التضحية بسيطرتيا لصالح تواجد إيراف ومصالحيا ونفوذىا في سوريا .بقيت
الق اررات المتعمقة بالشؤوف السورية في يد األسد .لـ يكف ىذا ىو الحاؿ بعد عاـ  .3122كاف اعتماد
نمت نفوذىا في سوريا .استخدمت إيراف
بشار األسد عمى الدعـ اإليراني في النزاع يعني أف إيراف قد َّ
التشيع كأداة لشراء الوالء بيف السورييف في المناطق الفقيرة .وقد أصبح ىذا واضحًا في الثمانينيات
والتسعينيات ،لكنو ازداد في سوريا بعد عاـ  . 3122إف ممارسة الطقوس الشيعية ،التي كانت محدودة

خالؿ عيد حافع األسد ،أصبحت منتشرة اآلف ،حتى في مسجد األموي السني في دمشق.
وتركز إيراف اآلف عمى بناء التحالفات وزرع المواليف ليا في المناطق التي تعتبرىا استراتيجية بالنسبة
لوجودىا الطويل األمد في سوريا .ويمتد ىذا الدمج لمقوات اإليرانية والحمفاء المحمييف واإلقميمييف
المخمصيف ،مثل حزب هللا والحشد الشعبي العراقي ،مف المجاالت العسكرية واالقتصادية إلى المجاالت
الدينية .إف إيراف تحتل اآلف تقريبًا كل مزار تزعـ أنو لو ارتباط شيعي ،وتزرع شيعة مواليف ليا يقيموف

حوؿ كل مزار .وىذا واضح في البمدة القديمة بدمشق التي عمى الرغـ مف وجود المقاـ الشيعي لمسيدة
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رقية ،فإف غالبية سكانيا سنة .إف نفوذ إيراف المتزايد في المدينة القديمة يشعل فتيل الحقد الطائفي مع
الطائفة السنية في دمشق .إيراف مسؤولة أيضًا عف تصميـ تكتيكات الحصار وتنفيذىا ،التي تستخدميا

القوات الموالية لمنظاـ ضد المدف والبمدات الخاضعة لممعارضة في محاولة لفرض شروط االستسالـ.

في بعض الحاالت تـ إخالء السكاف السنة في ىذه المناطق بالقوة كجزء مف اتفاقيات االستسالـ مما
مكف عممياً مف إجراء تغيير ديموغرافي ييدؼ إلى استبداؿ السنة بالشيعة المواليف .كما ىو الحاؿ مع
روسيا ،ال تستطيع الدولة السورية وقف تأثير إيراف المتنامي.
عمى الرغـ مف أف القوات المدعومة مف إيراف وروسيا تساعد الجيش السوري في حمالتو العسكرية ،إال
أف العالقة بيف األطراؼ الثالثة غير متوازنة ،مع خضوع الجيش السوري لكل مف نظرائو األجانب.
وينعكس ىذا التفاوت عمى سبيل المثاؿ في حقيقة أف روسيا تشكل الجيش السوري ليتناسب مع
مصالحيا الخاصة .بعد وقت قصير مف بدء التدخل في عاـ  3126أنشأت روسيا الفيمق الرابع في
الجيش السوري .وشمل الكياف الجديد معظـ الميميشيات الموالية لمنظاـ في البمد ،بما في ذلؾ معظـ
وحدات قوات الدفاع الوطني والميميشيات السورية األخرى مثل كتائب البعث .وقد دفع ألعضاء الفيمق
الرابع رواتب شيرية ولكف احتفظوا بالحق في العودة إلى وظائفيـ المدنية .مع الوقت توترت عالقة
روسيا بالفيمق الرابع بسبب سموكيا الشرس ،والذي شمل رفض االلتزاـ باالتفاقيات الدولية لمسماح
لممساعدات اإلنسانية بدخوؿ مدينة داريا التي كانت محاصرة في ذلؾ الوقت.
ومع تبيف أف الفيمق الرابع شريؾ غير موثوؽ ،كاف رد روسيا ىو إنشاء الفيمق الخامس .كانت ىذه
محاولة إلعادة ىيكمة الجيش السوري حوؿ أفراد موثوقيف ومخمصيف لروسيا وأيضاً لتقميل نفوذ

الميميشيات التي تؤيدىا إيراف .يضـ الفيمق الخامس قوات الدفاع الوطني وغيرىا مف الميميشيات الموالية

لمنظاـ ،باإلضافة إلى مقاتمي المعارضة السابقيف الذيف صالحوا النظاـ.
إف "قوات ال نمر" بقيادة سييل حسف ىي اآلف الميميشيا التابعة لمدولة الوحيدة التي لـ تندمج بالكامل بعد
في الييكل العسكري لمدولة .ورغـ أف سييل كاف في األصل مف الجياز األمني وانضـ إلى الجيش فقد
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سمح لو بتجنيد مقاتميف مف خارج جياز األمف والجيش ،ويعمل بشكل مستقل ولكف بالتنسيق مع
الجيش السوري .شارؾ بحضور بشار األسد في مناقشة مباشرة مع الرئيس الروسي فالديمير بوتيف
خالؿ الزيارة المفاجئة األخيرة لقاعدة حميميـ العسكرية في طرطوس في أواخر عاـ .3128
إف دعـ إيراف العسكري لسورية يعمل مف خالؿ التسمسل اليرمي الذي يخضع لو الجيش السوري
والف روع التابعة لو .وقد اشتكى أعضاء قوات الدفاع الوطني مف أف الميميشيات غير السورية مثل حزب
هللا يحصموف عمى معاممة أفضل .تأخرت مرتبات بعض مقاتمي قوات الدفاع الوطني لعدة أشير في
انتظار الموافقة الرئاسية عمى اإلفراج عف األمواؿ ،في حيف كاف أفراد الميميشيات غير السورية
يحصموف عمى رواتب أعمى مباشرة مف إيراف .وقد دفع ىذا حتى بعض السورييف غير الشيعة إلى
السعي لالنضماـ إلى الميميشيات الشيعية (مثل الفرع السوري لحزب هللا) .باإلضافة إلى ذلؾ أعطت
العديد مف صفقات تبادؿ السجناء أولوية إلطالؽ سراح رجاؿ الميميشيات غير السورييف الذيف تحتجزىـ
المعارضة.
تظير الديناميكية المذكورة أعاله أنو في حيف تختمف إيراف وروسيا في أساليب التأثير في سوريا ،فإف
النتيجة النيائية في كمتا الحالتيف ىي تفريغ الدولة السورية .إن استراتيجية إيران طويمة المدى لمتأثير
في سوريا مبنية عمى خمق دعم من األسفل إلى األعمى ومؤسسات موازية لمؤسسات الدولة ,وكذلك
عمى اختراق الدولة .وبيذه الطريقة يمكن استخدام إضعاف مؤسسات الدولة لتبرير الحاجة إلى
مؤسسات مدعومة إيرانياً .بالمقابل فإن إستراتيجية روسيا في سوريا مبنية عمى إبقاء مؤسسات
الدولة قوية ولكن موالية ليا ,حتى لو كان ذلك يعني إعادة تشكيل تمك المؤسسات.

تتمتع روسيا وايراف بتحالف مصالح في سوريا مدفوعيف بمصالحيما وبالتطورات عمى األرض عمى
حساب سيادة سوريا .ترى كل مف روسيا وايراف في سوريا منصة لوجود استراتيجي طويل األمد في
المشرؽ العربي .لكف عمى الرغـ مف كونيـ حميفيف براغماتييف ،فإف ىاتيف الدولتيف ىما أيضًا متنافستاف
عمى الموارد والسمطة داخل سوريا .وىذا واضح في جممة أمور مف بينيا التنازع في السيطرة الجغرافية.
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في عاـ  3128حاولت إيراف إقناع الحكومة السورية بمنحيا أرضًا حوؿ مطار دمشق تمتد إلى المقاـ
الشيعي لمسيدة زينب في دمشق ،باستخداـ التنمية الزراعية كذريعة .إف الحضور الدائـ في تمؾ المنطقة

مف شأنو أف يمنح إيراف ميزة استراتيجية ،فضالً عف حماية مصالحيا مف خالؿ تسييل نقل األسمحة
والمقاتميف مف حزب هللا والميميشيات األخرى المدعومة مف إيراف عبر الحدود السورية المبنانية .ومع
ذلؾ اعترضت روسيا عمى ىذا الطمب .ىذا األمر دفع الحكومة السورية بدالً مف ذلؾ إلى منح إيراف
أراضي بالقرب مف الرقة ،في شماؿ شرؽ البالد عمى أمل منع توطيد السمطة اإليرانية في المناطق

االستراتيجية.
إف النفوذ العسكري الروسي المتزايد في سوريا يخمق التنافس مع إيراف عمى األرض .إف حركات الجيش
السوري تستغل تكتيكياً مف قبل روسيا إلظيار اليد العميا لروسيا أماـ إيراف .في جنوب غرب البالد
عمى طوؿ الحدود اإلسرائيمية ،تسعى روسيا  -باالتفاؽ مع إسرائيل  -إلى احتواء الوجود اإليراني
باستخداـ قواتيا في المنطقة .ىذه القوات إلى جانب الجيش السوري استعادوا األراضي مف الثوار .لكف
الوجود الروسي يضمف حرماف الجماعات المسمحة المدعومة إيرانيًا التي ساعدت في القتاؿ ضد الثوار
مف القياـ بدور طويل األمد في البمدات والمناطق التي أعيد االستيالء عمييا.

وفي أمثمة أخرى كانت إيراف تتطمع لمسيطرة عمى داريا بعد أف طردت ميميشياتيا سكاف البمدة .خططت
لتوسيع مقاـ السيدة سكينة ىناؾ إلنشاء مركز ديني ،وأيضا لبناء طريق سريع يمتد عبر درعا إلى مقاـ
السيدة زينب في دمشق .لكف روسيا التي تشعر بالقمق مف أف إيراف قد تستغل الفراغ السكاني في داريا،
أخرجت الخطة عف مسارىا وتضغط اآلف عمى محافظة دمشق لمعمل مف أجل عودة سكاف البمدة
األصمييف .في وقت سابق خالؿ معركة استعادة شرؽ مدينة حمب في عاـ  3127نفذت روسيا غارات
جوية عمى بمدتي الفوعة وكفريا (كالىما موقعاف استراتيجياف إليراف) مف أجل إجبار الميميشيات التي
ترعاىا إيراف عمى رفع الحظر عف إخالء حمب .في وقت الحق في عاـ  3128طبقًا لشيود عياف منع
مقاتمو حزب هللا الجنود الروس مف دخوؿ وادي بردى أثناء حصار تمؾ البمدة.
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ومف المشاىد أيضًا تيميش الدولة السورية في المنافسة بيف إيراف وروسيا لغرض جمب الدعـ مف
المجتمعات السورية .لقد أصبح تأثير إيراف الديني في سوريا أكثر وضوحًا مف ذي قبل .إنو يفرض

ممارسات وقواعد دينية محافظة حتى في المناطق التي ال يرحب فييا الطائفة السنية وال العمويوف
الموالوف لمنظاـ بيذه العادات .وتستفيد روسيا مف التوترات التي يخمقيا ىذا األمر وتقدـ نفسيا عمى
أنيا أكثر مراعاة لمظروؼ واألولويات المحمية .عمى وجو الخصوص تروج موسكو لالستياء السني في
محاولة لمحد مف السيطرة اإليرانية .عمى سبيل المثاؿ قامت بتثبيت الشرطة العسكرية (السنية)
الشيشانية لتوفير األمف في المناطق التي أعيدت مؤخ ًار تحت سيطرة الحكومة .تحاوؿ إيراف مواجية
ال مف محاولة الوصوؿ إلييـ مف
مثل ىذه الجيود مف خالؿ التوجو مباشرة إلى المواليف لمنظاـ السنة بد ً

خالؿ مؤسسات الدولة السورية.
يعاني لمنظاـ السوري مف تعقيد آخر وىو أنو يفتقر إلى القدرة عمى التنفيذ الكامل لموعود االقتصادية
إلى داعميو الخارجييف .وعمى الرغـ مف توقيع روسيا وايراف عمى عقود اقتصادية مع الحكومة السورية،
فإف روسيا تمارس الضغط عمى الحكومة السورية لضماف تفضيميا في المعاممة .في أكتوبر  /تشريف
األوؿ  3128نقمت مجمة األعماؿ الروسية  RVBعف مسؤوؿ حكومي سوري قولو إف عقدًا لتعديف
الفوسفات "كاف سيعطى إليراف ،لكف في النياية منح لصالح روسيا" .بعد شيريف وبعد تقارير عف
اىتماـ إيراف بالتوقيع عمى صفقات الطاقة مع الحكومة السورية قاؿ نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري
روجوزيف بعد اجتماع مع الرئيس السوري بشار األسد في دمشق أف روسيا لدييا الحق األخالقي في
توقع عوائد مالية مف جيودىا لتحرير س وريا مف اإلرىابييف .مضيفا أف السمطات السورية ترغب في
العمل مع روسيا فقط ،إلعادة بناء كامل قدرات الطاقة في البالد.
ىناؾ عامالف يسانداف تأثير روسيا المتزايد عمى الدولة السورية:
-1

أصبحت المعارضة تنظر إلى روسيا عمى أنيا أقل ش ًار ،وذلؾ بفضل جيودىا (المحدودة)

لكسب القموب والعقوؿ المحمية .في الغوطة الشرقية عمى الرغـ مف أف القوات الروسية كانت مسؤولة
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جزئيًا عف القصف العنيف لممنطقة وتشريد سكانيا ،إال أنيا وفرت أيضًا مم ًار آمنًا لمف استسمموا؛ في
بعض المناطق منعت القوات الروسية القوات السورية الموالية لمنظاـ مف النيب .تـ نشر الشرطة

العسكرية الروسية في دوما لمحفاظ عمى النظاـ ،وتقديـ أنفسيـ كمينييف يستطيعوف حماية السكاف ومنع
العنف والتجاوزات األخرى مف قبل الجيش السوري والميميشيات الموالية لمنظاـ المدعومة مف إيراف.
وشوىدت الشرطة العسكرية الروسية عمناً تعاقب الجنود السورييف ورجاؿ الميميشيات الذيف شاركوا في
أعماؿ نيب في ضاحية بجنوب دمشق ،بعد السيطرة عمييا مف قبل قوات موالية لمنظاـ.
تمدد روسيا قوتيا خارج المجاؿ العسكري .وىي تعمل اآلف عمى فرض النظاـ في سوريا وتدير ظيرىا
ألمراء الحرب األقوياء الذيف دعمتيـ ذات يوـ في ساحة المعركة .كاف أيمف جابر واحدًا مف أوائل

األسماء التي استيدفت ،حيث قامت القوات الروسية بمصادرة أمالكو وتفكيؾ ميميشياتو الخاصة .وعمى
ىذا النحو فإف روسيا  -وليس الدولة السورية  -ىي التي تظير القدرة عمى استخداـ السمطة عمى
المنتفعيف المرتبطيف بالنظاـ .في المجال األمني تعتبر روسيا شعبة المخابرات العامة أكثر فروعيا
الموثوقة في األجيزة األمنية في سوريا ,وتعمل أيضاً بشكل وثيق مع شعبة االستخبارات العسكرية
والشرطة العسكرية.

-2

روسيا ىي الالعب األكثر أىمية عمى المستوى الدولي .وبينما تسعى كل مف إيراف وروسيا

لمصالحيما الخاصة في سوريا ،وكثي اًر ما تستخدماف تكتيكات عسكرية وحشية ،فإف روسيا تقدـ نفسيا

أيضاً كوسيط مستقبمي لمسالـ في سوريا عمى المستوى الدولي .ىنا يجب مالحظة أف التعريف الروسي

لػ "السالـ" يختمف عف التعريف المعترؼ بو دولياً  .عمى سبيل المثاؿ يوفر النظاـ لمخدمات األساسية

لمسكاف مفضالً المناطق الموالية ويعاقب في كثير مف األحياف المناطق التي استردت مف المعارضة.

ىذا النيج اعتمد بمباركة روسيا .قبل كل شيء ما ىو جدير باالىتماـ في سوريا اليوـ ىو كيف أف
جياز الدولة السورية بشكل عاـ  -حتى في ضوء آثار تكتيكاتيا التمييزية  -تقمصت في المناقشات
حوؿ التوصل إلى السالـ.
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 .5المسار المستقبمي لدولة الصفقات
عمى الرغـ مف أف الدولة السورية ومؤسساتيا قد استن ِزف ت مف الناحية االقتصادية ومف ناحية الموارد
البشرية عمى مدى السنوات السبع الماضية ،إال أنيا لـ تنيار .تعطل عمل الدولة لكنيا تمكنت مف
الحفاظ عمى العالقات مع المؤسسات العامة حتى في أماكف مثل الرقة ودير الزور في الوقت التي
كانت فيو تحت سيطرة تنظيـ الدولة ،وكذلؾ في المناطق التي يسيطر عمييا األكراد .حافع النظاـ عمى
عالقة براغماتية مع األكراد في الشماؿ الشرقي السوري ،متغاضيًا عف جيودىـ إلقامة منطقة حكـ
ذاتي دوف اإلشارة إلى أف ىذا التسامح سيمتد إلى االعتراؼ بالدولة السورية.

تقف ىذه المرونة في تناقض حاد مع تقييمات سوريا كدولة ىشة .يجادؿ ستيفف ىايدماف بأف سوريا
بدالً مف ذلؾ "دولة شرسة" ،حيث تتـ إدارة الحكـ كتعبير عف الكفاح الوجودي الذي يعزز فيو الصراع
مف تصميـ النخبة الحاكمة لمدفاع عف الترتيبات المؤسسية القائمة بالقوة.
لقد أظيرت ىذه الورقة أف حالة سوريا أكثر تعقيداً .قد تكوف الترتيبات المؤسسية لمدولة قد نجت ،وربما

صري األسد (األب واالبف) ،ولكف
كانت الصفقاتية ىي سمة مف سمات الدولة السورية في كل مف ع ْ
الطريقة التي تستخدـ بيا الدولة السمطة قد تغيرت .وىذا لو آثار عمى سمطة الدولة لضماف االستقرار،

حتى لو فاز النظاـ بالحرب عسكريًا .وباألخص حيف يقوـ الجيش وجياز األمف بتقديـ خدمات أساسية
محدودة ،حيث لـ ي ِعد النظاـ مثل ىذه الخدمات عمى المستوى الوطني الذي يدعييا .وقد قوضت
الصفقاتية واالفتقار إلى األجيزة دولة الظل.
انتشرت الفوضى المنظمة التي أنشأىا (تسبب بيا) النظاـ .ليس مف المؤكد أف الدولة ستكوف قادرة
عمى السيطرة عمى البمد في ظل أي سيناريو مستقبمي بعد التسوية بينما النظاـ الحالي ال يزاؿ قائماً،
نظ ًار ألف األجيزة قد ضعفت  ،وأصبحت تعتمد عمى عالقات الصفقات لممارسة السمطة.
ىناؾ العديد مف العوامل التي تعوؽ أجيزة الدولة عمى المدى الطويل .األوؿ ىو وجود اآلالؼ مف
رجاؿ الميميشيات األجنبية الذيف جمبتيـ إيراف إلى البالد .مف غير المرجح أف ىؤالء المقاتميف سوؼ
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يغادروف بسيولة .العديد منيـ مستقروف اآلف في سوريا ،بعد أف استولوا عمى الممتمكات ووطنوا
عائالتيـ ىناؾ .ومثمما نجح حزب هللا في الحفاظ عمى وضعو الخاص في لبناف بعد انسحاب إسرائيل
في عاـ  ، 3111مف المرجح أف يبقى رجاؿ الميميشيات العراقية واإليرانية والمبنانية عمى وجو
الخصوص في سوريا بمجرد انتياء الحرب طالما بقي النظاـ الحالي في السمطة.
إذا كاف ينظر إلى تجربة العراؽ ما بعد  3114عمى أنيا نموذج مقارف ،فإف تكتيكات حرب العصابات
 -عمى الرغـ مف نسبتيا عمنًا لمجيادييف السنة  -غالبًا ما تستخدميا إيراف إذا شعرت بالضغط .ومع

تصاعد مثل ىذا الضغط في واشنطف وكذلؾ في تل أبيب ،فإف الجيود الرامية إلى احتواء إيراف قد

تدفعيا الستخداـ وكالءىا في سوريا لزعزعة االستقرار.
عالوة عمى ذلؾ فإف االتفاؽ األخير بيف إسرائيل وروسيا حوؿ تأميف حدود إسرائيل مع سوريا وازاحتيا
ألي ميميشيات إيرانية  -باإلضافة إلى التنسيق اإلسرائيمي الروسي حوؿ الغارات الجوية في سوريا –
ال يعني أف موسكو في وضع يمك نيا مف تقييد قوة إيراف وتأثيرىا عمى األرض .نظاـ األسد غير قادر
عميال ولف تتسامح مع محاوالت النظاـ الحتوائو.
عمى كبح إيراف .تعتبر إيراف األسد
ً
العامل الثاني الذي يعوؽ سمطة الدولة السورية ىو أجندة إيراف الرامية إلى استجالب الدعـ الشعبي.
ال
تعمل إيراف عمى تعزيز ىذا التأثير منذ الثمانينات ،واستخدمت الشبكات والمؤسسات االجتماعية فض ً
عف مركزىا الثقافي الرئيسي في دمشق لتنفيذ مشاريع تيدؼ إلى شراء والء الناس .إن مشاركة إي ارن
في إنشاء الميميشيات السورية فضالً عن تأسيسيا لممبادرات المدنية ُتظير أن نموذج نفوذىا في
سوريا ال يعتمد فقط عمى إقامة مؤسسات موازية لمدولة ولكن أيضاً عمى اختراق الدولة.

وفي ىذا الصدد تتمتع الميميشيات اإليرانية والعديد مف مؤسساتيا غير العسكرية في سوريا بشرعية دولة
مماثمة لتمؾ الممنوحة لحزب هللا في لبناف ولمحشد الشعبي في العراؽ .يميد ىذا األمر الطريق لوجودىـ
عمى المدى الطويل .ومع تمقي المقاتميف مف قوات الدفاع الوطني رواتب أعمى ومزايا أكثر مف نظرائيـ
في الجيش السوري يصعب تصور أف يوافق الطرفاف السابقاف عمى االندماج في القوات النظامية
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بمجرد انتياء الصراع .كما يواجو النظاـ درجة مف االستياء المحمي مف المواليف غير المرتاحيف لجيود
إيراف الشعبية لمترويج ألجندة دينية وثقافية يراىا الكثير مف السورييف  -مف العموييف  -غريبة عمى
المجتمع السوري.
العامل الثالث الذي يؤثر عمى سمطة الدولة السورية ىو مدى النفوذ االقتصادي اإليراني والروسي في
البالد .قامت إيراف بتحويل  4.7مميار دوالر إلى الحكومة السورية نفقات متعمقة بالحرب في عاـ
 ،3124ومميار دوالر أمريكي في  . 3126وقد أقامت إيراف مؤسسات وشركات أعماؿ تعمل بالنيابة
عنيا ،لمسماح ليا بالحفاظ عمى وجود طويل األمد في سوريا .في الوقت نفسو تتطمع روسيا إلى
االستفادة مف إعادة إعمار سوريا .تدعو الحكومة الروسية رجاؿ األعماؿ والشركات الروسية إلى عقد
صفقات مع الحكومة السورية .الحرب تعني أيض ًا أن سوريا تعاني من نقص كبير في العمالة

الماىرة ,مما يشكل تحدياً إلعادة البناء ما بعد الحرب .من المرجح أن تصبح الدولة السورية
المستقبمية أكثر اعتماداً عمى العمال المتخصصين من إيران والصين وروسيا في مجاالت مثل
اليندسة المعمارية والطب وتقديم الخدمات.

العامل الرابع ىو عمل إيراف لتأميف تأثيرىا عمى المدى الطويل جغرافيًا وديموغرافيًا .في حيف أف غالبية
السكاف السورييف ىـ مف السنة ،تمكف حافع األسد مف بناء نظاـ تسيطر فيو األقمية العموية عمى
البالد .في الثمانينيات استقدـ العموييف مف الجباؿ وقاـ بتوطينيـ في األحياء الفقيرة في منطقة جبل
قاسيوف المحيطة بدمشق ،بما في ذلؾ في منطقة عش الورور وجبل الرز والمزة  .97العديد مف سكاف
ىذه المناطق ىـ اآلف أعضاء في جياز األمف وقوات الدفاع الوطني ،وكاف عمميا محورياً في حممة

قمع المعارضة ذات الغالبية السنية.

تقوـ إيراف اآلف بتطبيق نموذج مماثل عف طريق إسكاف القادميف الجدد مف الشيعة مف أماكف أخرى
في المنطقة (وبالتحديد مف لبناف والعراؽ) في المناطق الحساسة في دمشق .العديد مف ىؤالء الوافديف
تـ منحيـ الجنسية السورية .عددىـ صغير ،لكف موقعيـ االستراتيجي سيسيل الجيود لمسيطرة عمى
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العاصمة إذا تحولت الظروؼ السياسية واالقتصادية ضدىـ  -وىذا مماثل لحالة حزب هللا في لبناف،
حيث ساعدت عمميات الشراء االستراتيجية لمممتمكات في جميع أنحاء البالد عمى االستيالء السريع
عمى بيروت في مايو .3119
عمى الرغم من أن إيران ال تتمتع بجميور شيعي كبير في سوريا مشابو لمذي لدييا في لبنان أو
العراق ,فإنيا ال تحتاج إلى العد يد من المقاتمين أو الموالين لمحفاظ عمى نفوذىا .في العراق ولبنان
خمقت تحالفات سياسية مع السنة والمسيحيين .إن التحالفات السياسية المؤيدة إليران في العراق
ولبنان والتي يمكن أن تعيق أي اتفاق وطني ال توافق عميو عبارة عن تذكرة قوية بكيفية قدرة إيران
عمى زعزعة استقرار مستقبل سوريا بغض النظر عن أجندة بشار األسد.
يمكف التقميل مف تأثير إيراف في سوريا ،ولكف مف الصعب التنبؤ باستئصالو .وكما ىو موضح في
لبناف والعراؽ فإف إيراف تمعب لعبة طويمة ،حيث تضع استراتيجياتيا مف حيث الجداوؿ الزمنية عمى
طوؿ األجياؿ .ىذا يعني أف السيادة السورية مف المحتمل أف تستمر في التضرر في المستقبل
المنظور.
سوؼ تحتاج الدولة السورية في فترة ما بعد الحرب إلى تمبية الطموحات المتنامية لممنتفعيف .مف غير
المحتمل أف تحد الميميشيات الموالية لمنظاـ مف دورىا في األمور العسكرية واألمنية في المستقبل .في
الع ارؽ تطور الحشد الشعبي مف ميميشيات إلى جيات سياسية فاعمة تخوض االنتخابات البرلمانية
عالنية (في الواقع جاءت في المرتبة الثانية في االنتخابات الوطنية األخيرة في  .)3129قبل ذلؾ
حوؿ حزب هللا المبناني نفسو مف ميميشيا إلى أقوى حزب سياسي في لبناف اليوـ .كاف الفرؽ في كل مف
العراؽ ولبناف ىو أف صعود المجموعات شبو العسكرية المؤيدة إليراف لـ يحدث في سياؽ نظاـ
استبدادي قائـ كما كاف الحاؿ في سوريا .ومع ذلؾ فإف إضعاؼ سيطرة النظاـ عمى البالد قد يسمح
بظيور عناصر سياسية جديدة ستطالب بالمزيد مف الدولة .كما أف لدى المنتفعيف مف مجتمع األعماؿ
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القدرة عمى التطور إلى جيات سياسية فاعمة ،مما يزيد مف وضوح الخط الفاصل بيف النخب السياسية
واالقتصادية ويزيد مف فجوة الثروة.
إن الطبيعة المربحة لمصراع تضمن أن بعض أمراء الحرب من الميميشيات ومن غير الميميشيات
لدييم مصمحة في الحفاظ عمى عدم اال ستقرار .في ىذا تتطابق مصالحيم مع مصالح الثوار
المستنزفين ,ولن ُتوق ف بقاياىم القتال حتى بافتراض أن النظام انتصر في الحرب عسكرياً .وقد

ازدادت أسبابيم لمثورة واالنتقام بعد أكثر من سبع سنوات من الصراع .ونتيجة لذلك حتى لو تم

التوصل إلى تسوية لمنزاع فمن المرجح أن تعاني سوريا من ىجمات تمرد مشابية لتمك التي وقعت
في العراق بعد  .8113وفي غضون ذلك ستستمر وحشية النظام مما يخمق حمقة جديدة من
المظالم المثالية تماما إلفشال السالم واالستقرار عمى المدى الطويل.
تتوقع روسيا ىذه التحديات .وىي تواصل السعي إلى إنشاء مؤسسات جديدة و  /أو إعادة تشكيل
المؤسسات القائمة عف طريق تعييف موظفيف يروف أنيـ قادريف وموثوقيف (كما فعمت مع إنشاء الفيمق
الخامس) .ىذا يشير إلى أنيا تتوخى امتالؾ تأثير طويل المدى في سوريا ،سواء مف حيث الوجود
العسكري أو مف خالؿ الوسائل الدبموماسية واالقتصادية .تحاوؿ روسيا تأكيد ىيمنتيا مف أجل تقديـ
نفسيا كفارض ألجندتيا في البالد ،ومظيرة لمعالـ أنيا قادرة عمى إعادة الدولة السورية إلى وضعيا
الطبيعي (عمى الرغـ مف أف أي "إعادة تأىيل" سيكوف بطبيعة الحاؿ وفقا لشروط موسكو) .المفارقة
ىي أف روسيا رغـ مسؤوليتيا جزئياً عف الحرب والدمار في سوريا ،تضع نفسيا كطرؼ أكثر قدرة عمى
فرض االستقرار واستعادة النظاـ .ومع ذلؾ فقد تعيق إيراف تحقيق ىذه األجندة.

باختصار ،تعني مجموعة العوامل  -بما في ذلؾ افتقار الدولة السورية لؤلجيزة ،والوضع دوف المستوى
المثالي الموجود عمى األرض ،وقدرة إيراف عمى العمل كمخرب في مواجية خطط روسيا لتحقيق
االستقرار ،والضغط الدولي المتصاعد عمى إيراف ،واالستياء الشعبي مف إيراف بيف السنة والعموييف في
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سوريا  -بأف سوريا مف المحتمل أف تدخل في فترة طويمة مف توازف ىش في مرحمة ما بعد الصراع
الذي يتعايش فيو جميع أصحاب المصمحة المواليف لمنظاـ بشكل غير مريح.
 .6االستنتاجات والتوصيات
ما زالت أجيزة أمف الدولة تحكـ سوريا بقبضة مف حديد ،لكف النظاـ لـ يعد يسيطر عمى البالد كما
كاف يفعل في السابق .فالنظاـ يفتقر إلى الموارد والشرعية الالزمة لتوفير السالـ واالستقرار .لقد خمق
الصراع شبكات اقتصادية وأمنية جديدة غير رسمية ،تعمل عمى تآكل أمف سوريا .إف الفساد المستشري
بيف ىذه الشبكات يحوؿ سوريا مف دولة "ظل" إلى دولة "صفقات" .وىذا يجعل مف غير الواقعي توقع
أف يكوف النظاـ شريكًا اقتصاديًا وأمنيًا لممجتمع الدولي.
يسعى داعمي النظاـ الخارجيوف مف إيراف وروسيا إلى التأثير عمى المدى الطويل في البالد .عمى
الرغـ مف أنيـ يتعاونوف في بعض النواحي ،فإف تنافسيـ المتزايد عمى السمطة يؤدي إلى مزيد مف تآكل
سيادة سوريا .ال شيء مف ىذا يبشر بالخير الحتماؿ عودة الالجئيف إلى سوريا .كما أنو يشير إلى أنو
مف غير المرجح أف يعود البمد إلى وضع الحكـ السابق لما قبل عاـ  3122مف قبل دولة الظل.
سوريا اليوم ليست دولة ذات سيادة وال دولة مدنية ,لكن ديكتاتورية تشبو المافيا ُحكمت بموجب
تفويض روسي وتأثرت بإيران.
لـ يتـ احتواء األزمة داخل حدود سوريا .ومثمما أثرت الحرب السورية عمى أوروبا بشكل خاص ،وعمى
الغرب بشكل عاـ ،فإف عدـ االستقرار وانعداـ األمف المذيف خمقتيما مجموعة المشاكل التي أبرزتيا ىذه
الورقة سيخمقاف تحديات إضافية لممجتمع الدولي.
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ما الذي يمكن أن يفعمو الغرب اآلن :التوصيات
عمى الوضع الحالي في سوريا ،فإف تنفيذ أي خطة لتحقيق االستقرار سيكوف عمى أساس شروط
الروس .تزيد روسيا مف نطاؽ نفوذىا رغـ الضغوط اإليرانية .لقد ميدت سمبية الواليات المتحدة في
التعامل مع سوريا الطريق أماـ "امتالؾ" روسيا فعمياً لمصراع السوري بمعنى تحديد شدتو ومساره.

الواليات المتحدة ىي وحدىا القادرة عمى تغيير ىذه الصيغة ومنع روسيا مف السيطرة عمى النتائج في
سوريا ما بعد الصراع .في ظل الظروؼ الحالية ال توجد حوافز لروسيا لتغيير استراتيجيتيا في سوريا.

تحتاج واشنطف إلى إشراؾ موسكو دبموماسيًا كشريؾ؛ واال ستسمـ الواليات المتحدة السيطرة عمى سوريا

والشاـ بأكمميا إلى روس يا ،وستسمح بتنفيذ النسخة الروسية اإلشكالية مف "السالـ" .يجب عمى الواليات
المتحدة موازنة روسيا وعدـ السماح لسمطة أحادية الجانب بوضع أجندتيا في سوريا.

إف إدارة الرئيس دونالد ترامب مصممة عمى مكافحة نفوذ إيراف في الشرؽ األوسط .ومع ذلؾ ال يمكف
محاربة تورط إيراف في سوريا مف خالؿ القوة العسكرية .يمكف لمعقوبات االقتصادية والدبموماسية
بالتنسيق مع روسيا أف تقدـ المزيد مف القوة .وقد تدفع مثل ىذه الجيود بعض الميميشيات غير السورية
التي تدعميا إيراف إلى خارج سوريا ،رغـ أف ذلؾ لف ينيي وجود إيراف في البالد .وفي الوقت نفسو
يمكف أف يكوف االستياء المتزايد بيف المجتمعات المحمية  -سواء الموالية أو المعارضة  -تجاه
ال ىامًا في مكافحة النفوذ اإليراني.
محاوالت إيراف الشعبية لتغيير اليوية السورية عام ً
مف الجدير بالمالحظة أنو حتى بيف المواليف فإف العديد مف الناس يتحمموف النظاـ بدالً مف دعمو بكل

إخالص .االعتراف بالفرق بين النظام والدولة أمر حاسم في ىذا الصدد .لقد عمل النظام بنشاط
لطمس الخط الفاصل بين الدولة ونفسو .تحتاج الواليات المتحدة وحمفاؤىا إلى وضع استراتيجيات
لمواجية ىذا التكتيؾ.
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