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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مقاالت رأي 
ما بين الصراع السياسي والعنف السياسي؛ سورية نموذًجا

ما بين الصراع السياسي والعنف السياسي، سورية نموذًجا

سائد شاهين

: مقدمة
ً

أوال

ــن  ــدٍر م ــر ق ــى أك ــاظ ع ــا، واحلف ــة جمتمعاهت ــم بتنمي ــي هتت ــا الت ــدول وأنظمته ــات ال ــادًة حكوم ــعى ع تس
ــة  ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي ــي السياس ــن النواح ــتقرار م ــاعة االس ــا، إىل إش ــي فيه ــلم األه ــاالت الس ح
ــن  ــره م ــع، إن مل تدم َم املجتم ــدُّ ــة تق ــية واملجتمعي ــات السياس ــرات واإلرضاب ــق التوت ــًة، إذ تعي ــة كاف والثقافي
ــرى،  ــدول األخ ــع ال ــة م ــة أو القديم ــا الطارئ ــكالهتا ونزاعاهت ــل مش ــه إىل ح ــدر ذات ــعى بالق ــام تس ــل، ك الداخ
باحلــوار والطــرق الســلمية مــا أمكنهــا ذلــك، ألن احلــروب ال جتلــب ألطرافهــا إال خســائر ماديــة وبرشيــة ذات 
تكلفــٍة عاليــٍة، ومــن هنــا تــأيت أمهيــة البحــث يف مفهوَمــي الــرصاع الســيايس والعنــف الســيايس، وفــك االلتباس 
الــذي يشــوهبام يف حلظــاٍت حمــددٍة، وذلــك عندمــا يدخــل الــرصاع الســيايس إىل مرحلــٍة عنيفــٍة، وتعجــز أطــراف 
ــلطٌة  ــب س ــا تنقل ــة، أو عندم ــكالت املطروح ــوياٍت للمش ــول إىل تس ــن الوص ــا ع ــية ونخبه ــة السياس العملي
عــى الوضعيــة الدســتورية والقانونيــة القائمــة التــي تنظــم عالقــة الســلطة مــع املجتمــع ومتثيالتــه، كــام تنظــم 
عمــل مؤسســات الدولــة وواجباهتــا جتــاه مواطنيهــا، أو عندمــا تنشــأ حالــٌة تصــل حــّد التمــرد أو اخلــروج عــن 
الســلطة، إمــا لفشــلها يف الوفــاء بوعودهــا، أو ممارســتها العنــف يف حــق مواطنيهــا، مــع األخــذ يف احلســبان أن 
مــا جيمــع بــن العنــف الســيايس والــرصاع الســيايس، أن كليهــام يســعى لتحقيــق هــدٍف ســيايٍس واضــح املعــامل 
وعلنــٍي أو مســتبطٍن، كبــرًيا كان أو حياتًيــا بســيًطا، فالســلطة وتســنمها هــو هــدٌف يقبــع عــى درجــاٍت وأنــواٍع 

ــات املفهومــن كليهــام. يف خلفي
يغلــب البعــد النظــرّي عــى املفهومــن عنــد البحــث فيهــام، حتــى وإن جــرى التطــرق إىل حــاالٍت وجتــارب 
واقعيــٍة معروفــٍة، ألنــه ال يمكــن احلكــم مســبًقا عــى التجــارب التارخييــة يف حكــم الــدول، كوهنــا حتمــل وعــوًدا 
قّلــام أثبتــت التجــارب االلتــزام هبــا، أكان مــرّد ذلــك إىل أســباب ذاتيــٍة أو موضوعيــٍة، فالطروحــات يف مرحلــة 
الســعي للســلطة، ختتلــف عنهــا بعــد اإلمســاك هبــا، إذ يمكــن أن ُتذهــب مغريــات الســلطة بــام كانــت النخــب 
َتِعــُد بــه؛ ومــن هنــا يبــدو أن املنهــج الوصفــي التحليــي أكثــر مالءمــًة ملقاربــة هذيــن املفهومــن، وحماولــة جتــاوز 

املشــكالت التــي تكتنــف البحــث فيهــام.
ــية  ــاة السياس ــت احلي ــن، إذ عايش ــث يف املفهوم ــا للبح ــااًل نموذجًي ــتقالل مث ــد االس ــا بع ــورية م ــدو س تب
الســورية النمطــن باحليثيــات التــي يأتلــف عليهــا كل مفهــوٍم، ولــو أن العنــف الســيايس الــذي مارســته ســلطة 
البعــث بعــد ســيطرهتا عــى مقاليــد األمــور يف آذار/ مــارس 1963، ربــام ماثــل أقســى جتــارب العنــف الســيايس 

كاتــب وباحــث ســوري، يكتــب فــي مجــال الفكــر السياســي، نشــر عــدًدا مــن الدراســات 
عنــى بمنطقــة الشــرق األوســط والعالقــات اإلقليميــة والدوليــة، متعــاون مــع 

ُ
السياســية التــي ت

ــر. ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس مؤسس
سائد شاهين
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الــذي ســجلته دوٌل حديثــٌة، إن مل يكــن قــد جتــاوزه بأشــواٍط، بــام عانــاه الشــعب مــن ويــالت ذلــك العنــف، 
ــوٍن،  ــٍق وقان ــة ح ــٍة، دول ــٍة ديمقراطي ــه بدول ــة أحالم ــه، ومتابع ــالص من ــة اخل ــق خمتلف ــراًرا وبطرائ ــاول م وح
حُتــرم فيهــا حقــوق اإلنســان، وتفتــح أمامــه ســبل التقــدم؛ لكنــه مل حيــظ بذلــك حتــى اآلن ألســباب كثــريٍة، إال 
أن املراهنــة عــى هــذا احللــم تبقــى هدًفــا مرشوًعــا، يســتحق املثابــرة عليــه، واالســتعداد لتحمــل اســتحقاقاته.

ثانًيا: عن الصراع السياسي

يعــرف الــرصاع الســيايس أنــه نــوٌع مــن التنافــس بــن القــوى واألحــزاب أو حتــى األفــراد، بغيــة الوصــول 
إىل الســلطة أو احلصــول عــى امليــزات، ويتصــف بوضــوح األهــداف لــدى كل طــرٍف مــن األطــراف املتنافســة، 
ــة  ــة والبرشي ــات املادي ــه، وحجــم اإلمكان وتتوقــف شــدته ونوعــه عــى حجــم وحضــور القــوى املنخرطــة في
ــدرك  ــث ت ــرش، حي ــن الب ــة ب ــة اخلاص ــن املنافس ــة ٌم ــه حال ــرف »أن ــن أن يع ــرٍف. ويمك ــدى كل ط ــرة ل املتوف
ــم  ــف حج ــية، وخيتل ــكار السياس ــالٍف يف األف ــة الخت ــتقبلية املحتمل ــف املس ــاٍت يف املواق ــراف اختالف األط

ــه«.(1) ــم أهداف ــب حج ــرصاع بحس ال
تــؤدي درجــة تطــور املجتمــع ودرجــة اســتقرار الدولــة املعنيــة، دوًرا أساســًيا يف حتديد شــكل وحجــم الرصاع 
الســيايس، وســبل إدارتــه، ففــي الــدول الديمقراطيــة واملســتقرة سياســًيا واقتصادًيــا واجتامعًيــا، يأخــذ الــرصاع 
الســيايس طابعــه الســلمي، وتكــون أداتــه الرامــج السياســية، وطرائــق التأثــري يف الــرأي العــام، واالنتخابــات 
واحــرام نتائجهــا، ورسيــان مبــدأ تــداول الســلطة، وســيادة ورســوخ القانــون واحرامــه يف قناعــات وســلوك 
املواطنــن، وهــذا يمنــع احتــكار الســلطة مــن جهــة نخبــٍة دون غريهــا، يشــري غديــر حممــد أســريي إىل ذلــك يف 
مقالــة لــه بالقــول: »التنافــس الســيايس بــن اجلمهوريــن والديمقراطيــن يف املجتمــع املــدين األمريكــي، يفــي 

إىل والدة قوانــن تســاعد عــى التعايــش الســلمي«.(2)
يف الــدول الديمقراطيــة، أو تلــك الــدول الســائرة عــى طريــق تنميــٍة ديمقراطيــٍة، وتشــغل حقلهــا الســيايس 
ــن ذلــك  أحــزاٌب حديثــٌة تؤمــن باحلــوار واالعــراف باآلخــر وتــداول الســلطة، وحتــرم ســلطة القانــون، وُتَضمِّ
ــلُّ بالتســويات واحللــول الوســطى، وتأجيــل القضايــا  يف براجمهــا السياســية، فــإن النزاعــات واالختالفــات، حُتَ
التــي يتعــذر االتفــاق عــى حلــوٍل دائمــٍة أو موقتــٍة هلــا إىل وقــٍت آخــر يتوقــع أن تتغــري فيــه املعطيــات وموقــف 
الــرأي العــام الشــعبي حوهلــا، لكــن مــع مطلــع األلفيــة اجلديــدة ثمــة خطٌر يطــل برأســه، وهيــدد تلــك البحبوحة 
الديمقراطيــة التــي عاشــتها الــدول الديمقراطيــة بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، وبــرشت بفضائلهــا، بــل وأحياًنــا 
ســاعدت يف تنميتهــا يف دوٍل أخــرى، فراحــت تظهــر فيهــا تيــاراٌت يمينيــٌة شــعبويٌة، تبنــي خطاهبــا عــى إحيــاء 
نزعــاٍت قوميــٍة، أو حمليــٍة، وتعميــم خطــاٍب عنــرصٍي ضــد األجانــب واآلخــر املختلــف، وتســتخدم تقنيــات 
ثــورة املعلومــات واالتصــاالت واإلعــالم يف اســرجاٍع مقيــٍت للنزعــات النازيــة والفاشــية، وتوســل العنــف أو 
التهديــد بــه بغيــة التأثــري يف القاعــدة املجتمعيــة. ومل يعــد خافًيــا أن هنــاك دوٌل وأربــاب مصالــح، تقــف وراء هذه 
النزعــات املتصاعــدة وتدعمهــا، وغايتهــا مــن ذلــك كــر التوازنــات الدوليــة القائمــة، وحماولــة تغيــري القواعــد 

ــع  ــي موق ــور ف ــر 2018، منش ــرين األول/ أكتوب ــي«، 21 تش ــراع السياس ــوم الص ــكات، »مفه ــناء الدوي س  (1)

)موضــوع(:
 https://cutt.us/1DJea

غديــر محمــد أســير »التنافــس السياســي بيــن الجمهورييــن والديمقراطييــن فــي المجتمــع المدنــي األميركــي«،   (2)

ــت. ــة ن ــع العربي ــل 2022، موق ــان/ أبري 5 نيس

https://cutt.us/1DJea
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الناظمــة هلــا، بــام يف ذلــك اســتثارة حــروٍب بــن األطــراف، وتقديــم الدعــم لتلــك األطــراف املنخرطــة فيهــا، 
ــرٌي عــى وعــي الشــعوب يف هــذه الــدول ملواجهــة تلــك القــوى وهزيمتهــا بطرائــق ســلمية،  ــٌل كب وثمــة تعوي
وجتنيــب نفســها وبقيــة شــعوب العــامل ويــالت حــروٍب مدمــرٍة، مــا زالــت ويالهتــا حــارضًة يف الذاكــرة اجلمعية، 
بخاصــٍة إذا أخذنــا يف احلســبان التطــور اهلائــل الــذي باتــت عليــه الصناعــات العســكرية، وقدرهتــا اهلائلــة عــى 

التدمــري، فضــاًل عــن وســائل التدمــري الشــامل، التــي هتــدد حيــاة البرشيــة عــى نطــاٍق واســٍع.
يصــدف أحياًنــا يف الــدول األقــل تقدًمــا، أو تلــك التــي تعــدم حيــاًة ديمقراطيــًة راســخًة، أن ال جتــد حلــواًل 
ــة  ــب درج ــا تلع ــيايس، وهن ــرصاع الس ــؤدي إىل ال ــا، فت ــة فيه ــراف الفاعل ــر اإلرادة لألط ــدم تواف ــكالهتا لع ملش
التطــور احلضــاري للبلــد وبنيتــه املجتمعيــة دوًرا يف حتديــد ســقف وأدوات الــرصاع، »ذلــك أن البنيــة املجتمعيــة 
ــكار  ــى األف ــزاب وع ــة األح ــس يف بني ــث تنعك ــا، حي ــى توجهاهت ــا وحت ــة أحزاهب ــة وبني ــدد طبيع ــٍد حت ألي بل
وطبيعــة األيديولوجيــات املحمولــة، فالرصاعــات السياســية يف اهلــرم الســيايس تعطــي عــادًة صــورًة عــن القــاع 
االجتامعــي الــذي أتــت منــه نخــب اهلــرم الســيايس املســيطرة«(3)، وكــام يذكــر كارل ماركــس أيًضــا يف كتابــه نقــد 
االقتصــاد الســيايس »الوجــود االجتامعــي للنــاس هــو الــذي حيــدد درجــة وعيهــم«، ولعــل املثــال األوضــح عى 
هــذه احليثيــة، الــرصاع عــى الســلطة يف اليمــن اجلنــويب الــذي أدى إىل عــزل الرئيــس اليمنــي اجلنــويب عــي نــارص 
ــر الدفــاع حينهــا عــي  ــه إىل ســورية، حيــث اســتعان عــي ســامل البيــض، ووزي حممــد عــن ســدة الســلطة ونفي
عنــر بقبائلهــام للفــوز يف ذلــك الــرصاع، عــدا عــن اســتخدام وحــداٍت مــن اجليــش ملحــارصة الرملــان، وهنــا 
تــرز رضورة التنويــه إىل أن النخبــة السياســية التــي حكمــت اليمــن اجلنــويب -بعــد انســحاب القــوات الريطانيــة 
مــن عــدن عــام 1967، وأفســحت املجــال أمــام قيــام مجهوريــة اليمــن اجلنــويب- هــي نخبــٌة متحــدرٌة مــن يســار 
حركــة القوميــن العــرب، حيــث أعلنــوا نظاًمــا ماركســًيا عــى درجــٍة مبالــٍغ فيهــا مــن التطــرف األيديولوجــي.
ليــس رشًطــا أن حيافــظ الــرصاع الســيايس يف بلــٍد مــا عــى طابعــه الســلمي عــى الــدوام، بــل مــن املمكــن 
وحســب طبيعــة النظــام القائــم، وحســب طبيعــة اخلــالف ودافعــه، أن يأخــذ الــرصاع شــكاًل عنيًفــا، ويتحــول 
إىل توتــراٍت جمتمعيــٍة، أو نزاعــاٍت قوميــٍة أو طائفيــٍة، أو أزمــٍة سياســيٍة حــادٍة، أو نــزاٍع أهــٍي أو رصاٍع مســلٍح، 
ــطى  ــول وس ــوياٍت وحل ــل إىل تس ــذر التوص ــدوٍد وتع ــٍق مس ــة إىل طري ــب التمثيلي ــوار النخ ــل ح ــام وص كل

ــتعصية. ــة أو املس ــاكل الطارئ للمش
ال ينحــرص الــرصاع الســيايس داخــل الــدول ومكوناهتــا املجتمعيــة أو السياســية، بــل الشــكل األبــرز لــه هــو 
الــرصاع بــن الــدول، وهــذا مــن طبيعــة العالقــات الدوليــة الســائدة، وموازيــن القــوى احلاكمــة، كــام أنــه ليــس 
ظاهــرًة مســتجدًة يف التاريــخ، وكثــرًيا مــا تتطــور النزاعــات بــن الــدول إىل حــروٍب ورصاعــاٍت مســلحٍة، إمــا 
نتيجــة نــزاٍع حــدودٍي بــن الــدول املتجــاورة، أو نتيجــة تدخــل دولــٍة يف الشــؤون الداخليــة لدولــٍة أخــرى، أو 
ــر أنــواع  ــه الطــرف اآلخــر خطــًرا يتهــّدده، لكــن أكث لدخــول أحــد طــريف النــزاع إىل حلــٍف دويٍل يستشــعر من
ــب  ــتهدف، فتذه ــا املس ــف خصمه ــوًة وضع ــها ق ــس يف نفس ــي تأن ــدول الت ــعي ال ــة س ــأ نتيج ــروب تنش احل
ــرًيا مــا تعمــد الــدول الســاعية لبســط نفوذهــا يف  ــده، وكث ــٍة عن ــل نفــوذ ومصالــح سياســيٍة أو اقتصادي لتحصي
اإلقليــم املوجــودة فيــه، أو خارجــه إىل اللعــب يف ســاحات اآلخريــن، وإشــاعة عــدم االســتقرار فيهــا، متهيــًدا 
إلعــالن احلــرب أو التهديــد هبــا، وتــرز إيــران كأحــد النــامذج الفجــة يف إشــاعة عــدم االســتقرار والتخريــب يف 
حميطهــا، مــذ أطلــق اخلمينــي شــعار تصديــر الثــورة عنــد اســتيالئه عــى الســلطة يف شــباط/ فرايــر1979، إذ 

(3)  أسير، »التنافس السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجتمع المدني األميركي«.
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تأبــى العالقــات بــن الــدول فــراغ القــوة الــذي يســعى دوًمــا لالمتــالء. إضافــًة إىل هــذا الشــكل مــن الــرصاع، 
تعمــد بعــض الــدول إىل بســط النفــوذ عــى دوٍل جمــاورٍة أو بعيــدٍة عنهــا باعتــامد القــوة الناعمــة كاالقتصــاد أو 
ــا عــن النفــوذ باالعتــامد عــى  الثقافــة أو ســوامها، وربــام تشــكل الصــن يف هــذه املرحلــة أكثــر دول العــامل بحًث
ــد أو االســتثامرات وســواها،  ــم املســاعدات والقــروض طويلــة األمــد ومنخفضــة الفوائ االقتصــاد، عــر تقدي
ــن  ــن الص ــاٌت ب ــأ نزاع ــّد أن تنش ــال ب ــه ف ــرية، وعلي ــة الفق ــدول األفريقي ــتثمره يف ال ــاط تس ــذا النش ــر ه وأكث
وبعــض الــدول املقرضــة فيــام لــو غــريت األوىل اجتاههــا لســبٍب أو أخــر، لكــن األكثــر خطــورًة عــى دول القارة 
الســوداء هــو اشــتداد حــدة التنافــس بــن الصــن ودول الغــرب الغنيــة، حيــث ســتكون القــارة ســاحة حــروٍب 

بينهــام وموضوًعــا هلــام.
ا: في العنف السياسي

ً
ثالث

يعــرف العنــف الســيايس أنــه نــوٌع متطــرٌف مــن أنــواع الضغــط أو اإلكــراه، يامرســه أحــد األطــراف لغايــة 
دفــع الطــرف اآلخــر لإذعــان وتلبيــة رشوطــه، عــر ممارســة القــوة أو التهديــد، ومــا يســتتبع اســتخدام القــوة 
مــن رضٍر وأذًى عــى الطــرف اآلخــر. ومهــام تعــددت دوافــع العنــف الســيايس، اجتامعيــًة أكانــت أو اقتصاديــًة 
ــم أو  ــة إىل حتقيــق هــدٍف ســيايٍس، ســواًء مــورس ضــد النظــام الســيايس القائ ــه يتطلــع يف النهاي ــًة، فإن أو ثقافي

مجاعــاٍت أخــرى، كــام يمكــن أن متارســه الدولــة ضــد مواطنيهــا، لُيســمى حينهــا عنــف الدولــة.
ــاٍت  ــطة جمموع ــدي، بواس ــد أو األذى اجلس ــتخدام التهدي ــه »اس ــه أن ــيايس فيعرف ــفورد الس ــل أكس ــا دلي أم
انغمســت يف رصاعــاٍت سياســيٍة، ملعارضــة احلكومــة مســتخدمًة اإلرهــاب الســيايس كاالغتيــال والتظاهــرات 

ــة«. ــروب األهلي ــرد أو احل ــاليب التم وأس
يمكن أن يتخذ العنف السيايس أشكااًل عديدًة ومتدرجًة يف شدهتا، منها:

1-  االضطرابات

شــكٌل مــن اهليــاج والتحــركات الشــعبية، حتــدث عــادًة كــردة فعــٍل عــى واقعــٍة مــا، أو قــراٍر حكومــٍي، أو 
أي دوافــع أخــرى، وتتصــف عــادًة بالتلقائيــة والعفويــة، وتفتقــر للتنظيــم والضبــط، أهدافهــا بســيطٌة وحمــدودٌة 
بالغــرض الــذي دفــع إليهــا، ويرافقهــا عــادًة مســتوًى منخفــٌض مــن العنــف، الــذي يتخــذ شــكل أعامل شــغٍب، 
عــى الرغــم مــن كــم النــاس الكبــري الــذي يشــارك فيهــا؛ غالًبــا مــا تكــون دوافعهــا اقتصاديــة كارتفــاع األســعار 
ــة إىل  ــذه احلال ــدف يف ه ــل، وهت ــرص العم ــدرة ف ــول، أو ن ــاض املدخ ــم وانخف ــة، أو التضخ ــف املعيش وتكالي
ــدُّ  ــي تع ــة، وه ــوط االقتصادي ــأة الضغ ــن وط ــف م ــري ختف ــة تداب ــاذ مجل ــا الخت ــة، ودفعه ــى احلكوم ــط ع الضغ
بذلــك ذات هــدٍف ســيايٍس متواضــٍع، كــام يمكــن أن تدفــع إىل االضطرابــات أحياًنــا عوامــل ثقافيــٌة أو اجتامعيــٌة 

أو غــري ذلــك.
2-  الثورة

حتــدث الثــورة عــادًة عندمــا تصــل االختناقــات والعســف الــذي متارســه أجهــزة الدولــة بحــق مواطنيهــا إىل 
ذروٍة تصعــب عندهــا القــدرة عــى االحتــامل، رشيطــة أن يتوفــر هلــا عامــالن: أحدمهــا ذايٌت واآلخــر موضوعــٌي، 
يتعلــق الــذايت منهــام بحالــة النــاس، وتوافقهــا واســتعدادها لتحمــل النتائــج، بينــام يتعلــق املوضوعــي بدرجــة 
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متاســك النخبــة احلاكمــة، ومــدى صالبــة قرارهــا يف املواجهــة وهنــا تتحكــم بنيتهــا وإمكاناهتــا وحجــم القاعــدة 
املجتمعيــة التــي تســتند إليهــا مــن جانــٍب، وإىل املنــاخ االقليمــي والــدويل التــي تنطلــق فيــه الثــورة مــن جانــٍب 

آخــر.
وهتــدف الثــورة إىل نــزع املرشوعيــة عــن النظــام احلاكــم، نظــًرا لســوء جتربتــه يف احلكــم أو فشــلها، والدفــع 
بنخبــٍة جديــدٍة إىل ســدة الســلطة، وهــي -أي الثــورة- ال حتمــل مرشوًعــا اصالحًيــا يبنــي عــى مــا هــو إجيــايٌب يف 
الواقــع املعــاش، بــل تســعى إىل تغيــرٍي جــذرٍي ينســف مجلــة العالقــات القائمــة سياســًيا واقتصادًيــا واجتامعًيــا، 
كــام أهنــا حتمــل مشــاريع ثقافيــًة، أو تبــرش هبــا كجــزٍء مــن منظومــٍة متكاملــٍة ولــو نظرًيــا، لنقــل البلــد املعنــي مــن 
حالــٍة باتــت مرفوضــًة، إىل حالــٍة متخليــٍة لكنهــا مرغوبــٌة. الثــورات نمطيــٌة عموًمــا، وخُمطَّــٌط هلــا مــن جهــة قوًى 
سياســيٍة هلــا مشــاريعها التغيرييــة، لكــن هــذا ال يمنــع مــن أن تكــون عفويــًة وغــري نمطيــٍة، كالثــورة الســورية 

-ثــورة احلريــة والكرامــة- التــي انطلقــت يف آذار/ مــارس 2011، ومل تبلــغ أهدافهــا بعــد.
ــٍة، تتحــول -عــى  ــٍة أو خارجي ــة أســباٍب ذاتي ــورٌة مــا لســبٍب أو جلمل ــه عندمــا تفشــل ث ــا أن وحيــدث أحياًن
األرجــح- إىل حــرٍب أهليــٍة مكتملــة األركان، أو إىل شــكٍل مــن أشــكاهلا، وذلــك عندمــا تنهــار ســلطة النظــام، 
أو تضعــف إىل درجــٍة كبــريٍة مــع بقــاء موازيــن القــوى املجتمعيــة يف حالــة عــدم رجحــاٍن بــن أنصــار التغيــري، 

وبــن مــن يامنعــون فيــه، ألن هلــم غايــٌة ومصلحــٌة يف اســتمرار الوضــع القائــم.
رست عــادٌة تكتنفهــا املبالغــة واالســتعراض يف دول العــامل الثالــث ومنهــا بعــض الــدول العربيــة، أن تســمي 
ــًة مــن الضبــاط -الذيــن تكتلــوا وعملــوا بشــكٍل رسٍي- إىل ســدة  االنقالبــات العســكرية التــي أوصلــت نخب
ــاط  ــورة الضب ــا ث ــت بدايته ــب، كان ــتثنائية والرهي ــن االس ــالح والقوان ــوة الس ــا بق ــم فيه ــلطة والتحك الس
ــارس 1963  ــر، و8 آذار/ م ــباط/ فراي ــث يف 8 ش ــوريَت البع ــو 1952، أو ث ــوز/ يولي ــرص يف مت ــرار يف م األح
يف كٍل مــن العــراق وســورية عــى التــوايل، ثــم ثــورة القــذايف يف ليبيــا التــي أســامها ثــورة الفاتــح مــن ســبتمر، 
ومــن نافلــة القــول، واســتخالًصا مــن نتائــج التجربــة التارخييــة العيانيــة لــكل هــذه »الثــورات« ومــا ماثلهــا، 
أهنــا مل جتلــب لبلداهنــا ســوى اخلــراب والفقــر والفســاد والتشــتت املجتمعــي، ألهنــا مارســت عــداوًة مســتديمًة 

مــع الديمقراطيــة وتــداول الســلطة، وكلهــا جتــارب انتهــت بدرجــٍة أو أخــرى بعبــادة الفــرد واالســتبداد.
3-  الحروب األهلية

تســتعر عــادًة وهــي تضمــر أهداًفــا سياســيًة كبــريًة، إمــا يف مــآل ثــورٍة عجــزت عــن حتقيــق أهدافهــا دون أن 
ــٍة  ــٍة جمتمعي ــة، يف بلــداٍن تعــاين مــن بني ــٍة أو ِجَهوّي ــٍة أو جمتمعي تســتلم قواهــا، وإمــا أن تكــون ذات دوافــع ثقافي
ــي تتكــرر  ــة مــن 1975 و1990 الت ــة اللبناني ــه احلــرب األهلي ــٍة وغــري مســتقرٍة، ويف هــذا النمــوذج ومثال قلق

كلــام اختــل التــوازن املجتمعــي، وكان املنــاخ اإلقليمــي أو الــدويل مالئــاًم للدفــع باجتاههــا.
ــا، لكــن يف حــاالت أخــرى تكــون  ــة ذات األركان املكتملــة عموًم تنهــار ســلطة الدولــة يف احلــروب األهلي

ــا هلــا عشــية اندالعهــا. ــا يف هــذه احلــرب، دون أن تكــون بالــرورة هدًف ــة طرًف ســلطة الدول
4-  اإلرهاب واإلرهاب الدولي

يلحــق بتصنيــف العنــف الســيايس، مصطلحــان مهــا اإلرهــاب واإلرهــاب الــدويل، واإلرهــاب بالتعريــف 
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هــو شــكٌل ذو درجــٍة حــادٍة مــن أشــكال العنــف الســيايس، يمكــن أن ُيــامَرس ضــد األفــراد أو املجموعــات أو 
الــدول، بغيــة إجبارهــا عــى تغيــري سياســتها جتــاه قضيــٍة مــا، وُتســتعمل فيــه كافــة أشــكال القتــل والتخريــب 
ــداٌف  ــادة أه ــاب ع ــال، ولإره ــكال االغتي ــر أش ــع وأخط ــر أبش ــذي يعت ــيايس، ال ــال الس ــف واالغتي واخلط
سياســيٌة كبــريٌة، ســواًء تــم اإلفصــاح عنهــا أو بقيــت مضمــرًة، وهــذا النــوع يمكــن أن متارســه دوٌل ضــد دوٍل 

أخــرى، أو جمموعــاٌت يف مواجهــة جمموعــاٍت أخــرى، وهــو نوعــان:
ــن  ــة، ويمك ــوى املتنافس ــن الق ــي ب ــوازن الداخ ــر الت ــا ك ــة غايته ــل الدول ــري داخ ــٍف جت ــال عن أ- أع
ــوال  ــا يف أح ــد مواطنيه ــة ض ــه الدول ــذي متارس ــو ال ــام ه ــيايس، أوهل ــف الس ــن العن ــن م ــن نمط ــز ب »التميي
ــة عــى نظــام  ــي تتمــرد يف حلظــٍة معين ــات املجتمــع الت ــذي تظهــره فئ خاصــة، وثانيهــام هــو العنــف املضــاد ال
الدولــة، أو فئــاٌت تنــادي بمطالبهــا اخلاصــة«(4)، ويتفــرع عــن النمــط األول مــا بــات يعــرف اصطالًحــا بعنــف 
ــام يفرضــه دورهــا باحلفــاظ عــى  ــة اســتخدامه، ب ــازة الســالح ومرشوعي ــة، مــن حيــث أهنــا حتتكــر حي الدول
األمــن العــام، وحيــاة األفــراد واجلامعــات وممتلكاهتــم وامللكيــات العامــة، واحلفــاظ عــى االســتقرار وإشــاعته 
عــى كافــة جغرافيــا الدولــة، واحلفــاظ عــى ســيادهتا، ومواجهــة العــدوان اخلارجــي، لكــن كثــرًيا مــا حيــدث، 
ــك  ــا، وذل ــه أن حيوزه ــي ل ــي ينبغ ــم والت ــام القائ ــية للنظ ــة السياس ــع املرشوعي ــع تراج ــرًدا م ــب ط ــام يتناس وب
عندمــا يفشــل يف تنميــة البلــد، أو أن جتــري إســاءة اســتخدام حــق احتــكار القــوة، وتتجــه ســلطة الدولــة ملامرســة 
العنــف خــارج القانــون بحــق معارضيهــا، وتســخري إمكانــات الدولــة كافــًة يف هــذه املواجهــة، لكــن حتــى وإن 
اســتطاعت ســلطة الدولــة كســب جولــٍة يف هــذه املواجهــة، وأخضعــت معارضيهــا أو املتمرديــن عليهــا، فــإن 
هــذا االنتصــار لــن يعــدو أن يكــون انتصــاًرا مؤقًتــا، وهــو يشــكل وصفــًة نموذجيــًة، لعنــٍف اجتامعــٍي مســتبطٍن، 
ال ينفــّك يتفجــر بشــكٍل أكثــر حــدًة، كلــام واتتــه الفــرص املالئمــة، أو آنــس املجتمــع ضعًفــا يف ســلطة الدولــة. 
ب- اإلرهــاب الــدويل شــكٌل متطــوٌر مــن اجلريمــة املنظمــة العابــرة للحــدود، لكنــه يتميــز عنهــا أنــه يتنطــع 
لتحقيــق هــدٍف ســيايٍس حمــٍض وكبــرٍي، مبتعــًدا عــام يســتهدف مجــع املــال والثــروات. ويتصــف اإلرهــاب الدويل 
بائتالفــه عــى درجــٍة عاليــٍة مــن التنظيــم والتخطيــط يف مالحقــة األهــداف، كــام أن أكثــر مــا يميــزه هــو ميــل 

القائمــن عليــه، ملامرســة أشــد درجــات العنــف، بغيــة زرع اخلــوف يف نفــوس النــاس يف مناطــق اخلصــم.
ــك  ــا، وذل ــارًيا أو دينًي ــا أو يس ــون يمينًي ــد يك ــددٍة، فق ــة حم ــٍة أيديولوجي ــدويل بصبغ ــاب ال ــغ اإلره ال يصطب
حســب اهلــدف الســيايس الــذي يســعى لتحقيقــه، فقــد ســادت خــالل القــرن العرشيــن التنظيــامت اإلرهابيــة 
اليســارية، هبــدف تثويــر املجتمعــات يف وجــه اهليمنــة الرأســاملية، ومل تعــدم تلــك التنظيــامت دعــم بعــض الــدول 
أو األحــزاب ذات األيديولوجيــات الكونيــة. أمــا مــع هنايــات القــرن املــايض، فقــد ظهرت عــى الســاحة الدولية 
املنظــامت اجلهاديــة اإلســالمية، وكان مــن أبرزهــا منظمتــي القاعــدة وداعــش، وقــد عممــت القاعــدة جتربتهــا 
بتحالفهــا مــع منظــامٍت إرهابيــٍة حمليــٍة يف دوٍل عديــدٍة، حتــت مســمى قاعــدة اجلهــاد يف بعــض األقاليــم، مثــل 
قاعــدة اجلهــاد يف املغــرب العــريب، وقاعــدة اجلهــاد يف شــبه جزيــرة العــرب، وقاعــدة اجلهــاد يف بــالد الرافديــن، 
ــم  ــام 2014 إىل تنظي ــت يف ع ــم حتول ــراق، ث ــا الع ــد احتالهل ــة بع ــوات األمريكي ــة الق ــاركت يف مواجه ــي ش الت
ــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــش(، ومــن ثــم متــددت داعــش إىل املغــرب العــريب وأفغانســتان،  الدول
ومــا زالــت يف حالــة نمــٍو عــى الرغــم مــن تشــكيل حتالــٍف دويٍل ملحاربتهــا، حيــث اســتطاع إهنــاء دولتهــا املعلنــة 

عــام 2018.

(4)  نشوى محمد، العنف السياسي )د. م: المركز الدولي للدراسات، 2012(، ص15.
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ــى اختــالف درجــة تطرفهــا، زمخهــا  ــٍة ع ــا مــن منظــامٍت متطرف ــا الحًق ــّرع عنه ــا تف ــدة وم ــتمدت القاع اس
ــى  ــة ع ــة األفغاني ــالمية اجلهادي ــامت اإلس ــا التنظي ــي أحلقته ــة الت ــن اهلزيم ــا، م ــار مرشوعه ــا بانتص وحلمه
تنوعهــا، وممــن حلــق هبــا بــاآلالف مــن املتطوعــن العــرب )األفغــان العــرب( يف االحتــاد الســوفيايت عــام 1989، 
ــت  ــين، وكان ــا األطلس ــدة وحلفائه ــات املتح ــرى املنافســة لقــوة الوالي ــة الك ــه كان يشــكل القــوة الكوني كون
ــن  ــن املمك ــه م ــت، فإن ــد حتقق ــوفيايت ق ــاد الس ــة االحت ــت هزيم ــا دام ــه »م ــول إن ــا تق ــرة عنده ــرة املضم الفك
ــالميٍة يف  ــٍة إس ــٍة ديني ــام أنظم ــع قي ــريب، ومتن ــن الع ــة يف الوط ــم األنظم ــي تدع ــدة، الت ــات املتح ــة الوالي هزيم
هــذه البلــدان« متناســيًة، أنــه لــوال الدعــم غــري املحــدود، الــذي قدمتــه الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا، وبعــض 
الــدول العربيــة للتنظيــامت األفغانيــة، ملــا حتقــق ذلــك النــرص هبــذا الشــكل، أو أنــه كان ســيتأخر زمنًــا مديــًدا، 
ــن  ــذي أدى م ــاردة، وال ــرب الب ــان احل ــن إب ــن القطب ــة ب ــة الكوني ــن املواجه ــزًءا م ــم ج ــذا الدع ــث كان ه حي
ضمــن مجلــة عوامــل أخــرى إىل اهنيــار وتفــكك االحتــاد الســوفيايت الحًقــا، وتفــرد الواليــات املتحــدة كقطــٍب 

ــادة العــامل حتــى اآلن. أوحــد يف قي
ــورك  ــة يف نيوي ــارة العاملي ــي التج ــري برَج ــا تدم ــى كثرهت ــدة ع ــة للقاع ــات اإلرهابي ــت ذروة العملي ــد كان لق
بتاريــخ 11 أيلــول/ ســبتمر 2001، مــا قــدم املــرر للمحافظــن اجلــدد إبــان حكــم جــورج بــوش االبــن، كــي 
يغــزو كاًل مــن أفغانســتان والعــراق، وتدمــري بنيتهــام التحتيــة، كــام تســببت بقتــل مئــات اآلالف مــن املدنيــن 
ــام ال  ــدول أصعــب ب ــاء ال ــى اآلن، ذلــك أّن بن ــة الفــوىض واخلــراب تعمهــام حت يف الدولتــن، ومــا زالــت حال
يقــاس مــن إمكانيــة حتطيمهــا عــى يــد دولــٍة عظمــى كالواليــات املتحــدة، إال أن بريــق القاعــدة بــات باهًتــا، إذ 
ضعفــت إىل درجــٍة كبــريٍة لصالــح منظــامٍت أكثــر تطرًفــا مثــل داعــش التــي راحــت تســتويل عــى إرث القاعــدة 

وتســتقطب الكثــري مــن عنارصهــا.
ثمــة تنظيــامٌت إرهابيــٌة متطرفــٌة أخــرى، عابــرٌة للحــدود عــى اجلانــب الشــيعي مــن اإلســالم، كحــزب اهلل 
اللبنــاين وميليشــيا فاطميــون وزينبيــون وبعــض امليليشــيات العراقيــة، حيــث حاربــت تلــك التنظيــامت خــارج 
ــات  ــض العملي ــذت بع ــن، ونف ــراق واليم ــورية والع ــانية يف س ــد اإلنس ــم ض ــت جرائ ــا، وارتكب ــدود دوهل ح
ــب الســني مــن اإلســالم، أهنــا  ــة عــى اجلان ــامت اإلرهابي ــز عــن التنظي ــة يف بعــض دول العــامل؛ وتتمي اإلرهابي
تشــكل أداة هيمنــٍة وفــرض نفــوٍذ يف خدمــة املــرشوع التوســعي اإليــراين يف املنطقــة، وأهنــا ممولــٌة مــن احلــرس 

ــه وخططــه. ــا لتعليامت ــه، ومنضبطــٌة وفًق ــراين، وموجهــٌة بتوجيهات ــوري اإلي الث
لعــل جتربــة ثالثــة عقــوٍد مــن اشــتغال هــذا النــوع مــن اإلرهــاب، تبــّن أن التنظيــامت اإلرهابيــة ذات التوجــه 
اإلســالمي مل جتلــب -عــى تنوعهــا وتعددهــا وتعــدد ســاحات عملها- ســوى اخلــراب للــدول العربيــة، وزادت 
ــه، لدرجــة ســهلت عــى الــدول  ــر ممــا هــي علي ــة فيهــا، وأضعفــت مناعتهــا أكث ــق الصــدوع املجتمعي يف تعمي
اإلقليميــة الطامعــة بالنفــوذ واهليمنــة، تنفيــذ خططهــا بالتوســع يف مشــاريعها عــى حســاب هــذه الــدول، ولعــل 
األهــم مــن ذلــك هــو خطــر ودمويــة وفــوات النمــوذج الــذي حتملــه لشــعوب املنطقــة، مــن حيــث أنــه مــرشوٌع 

يتبنــى ختارًجــا مطلًقــا مــع قيــم العــرص، ونمــط العالقــات الدوليــة الســائد.
رابًعا: سورية بين مرحلتين من الصراع السياسي والعنف السياسي

ربــام ســورية هــي واحــدة مــن الــدول القليلــة التــي يمكــن تقســيم تارخيهــا بعــد االســتقالل إىل مرحلتــن 
ــى انقــالب البعــث يف 8  ــدت مــن االســتقالل حت ــٌة وســمها الــرصاع الســيايس امت متاميزتــن بوضــوٍح: مرحل
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آذار/ مــارس 1963، عــى الرغــم ممــا ختللهــا مــن انقالبــاٍت عســكريٍة، وفــرة الوحــدة املرصيــة الســورية حيــث 
منعــت دولــة الوحــدة عمــل األحــزاب وأوقفــت احليــاة الرملانيــة، ومرحلــة مــا بعــد انقــالب 1963 حيث ســاد 
احليــاة السياســية الســورية درجــات متصاعــدة مــن العنــف الســيايس الدمــوي بشــكٍل فظيــٍع يف أكثــر مــن حمطــٍة، 
َل فيهــا مــن عنــٍف  ومــا يــزال مســتمًرا عــى الرغــم مــن مــي عقــٍد عــى انطالقــة الثــورة الســورية، ومــا ُســجِّ
غــري مســبوٍق، ومــا تركــه مــن مــآٍس وويــالٍت وقتــٍل ودمــاٍر وهتجــرٍي بأرقــاٍم مرعبــٍة، إىل جانــب مــا خّلفــه مــن 
تواجــد أربعــة احتــالالٍت جديــدٍة فرضتهــا أربــع دوٍل متدخلــة، مــا زال تدخلهــا وعــدم توافقهــا عــى تــوازع 
ــدة ذات  ــة العدي ــرارات األممي ــن الق ــم م ــى الرغ ــيايٍس، ع ــٍل س ــل إىل أي ح ــل التوص ــح، يعط ــوذ واملصال النف

الصلــة.
1 - طبيعة الصراعات السياسية في مرحلة ما بعد االستقالل

عندمــا أهنــت فرنســا انتداهبــا عــى ســورية بعــد ربــع قــرٍن مــن ســيطرهتا املبــارشة، وّرثــت الســورين دولــًة 
ــد  ــاٌت(، وق ــاٌن وانتخاب ــٌة وبرمل ــاٌت حكومي ــٌة ومؤسس ــٌش ورشط ــا )جي ــًى م ــة األركان بمعن ــًة، مكتمل حديث
تصــدت للمرحلــة اجلديــدة نخبــٌة سياســيٌة ليراليــٌة، كســبت ســمعًة مرشفــًة يف عقــول الســورين مــن حيــث أهنــا 
خاضــت املعركــة السياســية الطويلــة مــع ســلطة االنتــداب، لتحصيــل االســتقالل بأفضــل الــرشوط املمكنــة، 
وفــق مــا أتاحــه املنــاخ العاملــي مــع هنايــة احلــرب العامليــة الثانيــة، والضعــف البنيــوي عــى املســتوى الداخــي، 
إال أنــه عانــت تلــك النخبــة خلــاًل يصعــب جتــاوزه، أال وهــو افتقادهــا قاعــدًة شــعبيًة وازنًة ومتامســكًة، تســتطيع 
االســتناد إليهــا يف مواجهــة التحديــات التــي واجهتهــا ســورية غــداة اســتقالهلا بحكــم موقعهــا اجليوســيايس، 
ــن، كان كل  ــن حموري ــوٍي يف موقفهــا مــن التجــاذب ب ــت تلــك النخــب انقســاًما سياســًيا ذا بعــٍد ِجَه كــام عان
منهــام حيــاول اســتقطاب ســورية إىل صفــه، ومهــا: املحــور اهلاشــمي الــذي يضــم ) العــراق واألردن(، ويميــل 
ــل  ــت متي ــذي كان ــعودي( ال ــري الس ــور )امل ــب، واملح ــز يف حل ــية ترك ــه األساس ــعب وقوت ــزب الش ــه ح إلي
إليــه الكتلــة الوطنيــة، وقوهتــا الفاعلــة يف دمشــق، عــدا عــن سياســة األحــالف التــي كانــت تقودهــا الواليــات 
املتحــدة وحلفائهــا كحلــف بغــداد ومــرشوع اهلــالل اخلصيــب، بغــاة تشــكيل ســٍد يف وجــه االحتــاد الســوفيايت 
آنــذاك، ومنعــه مــن الوصــول إىل امليــاه الدافئــة ومصــادر الطاقــة يف الــرشق األوســط،، حيــث كانــت تضغــط 
عــى ســورية لالنضــواء فيهــام، ثــم جــاءت القضيــة الفلســطينية نتيجــة قيــام إرسائيــل، األمــر الــذي بــات هدًفــا 
ومســعًى لــدى النخــب واألحــزاب لكســب املرشوعيــة السياســية، وهــو أمــٌر مــن مجلــة أمــوٍر دفعــت اجليــش 
للتدخــل يف السياســة، دون أن يعــدم تدخلــه عامــل الدفــع اخلارجــي، حيــث ســجلت ســورية رقــاًم قياســًيا يف 
ــان عســكريان )حســني الزعيــم وســامي احلنــاوي(، ثــم يف  ــد انقالباهتــا، ففــي عــام 1949 حــدث انقالب عدي
عــام 1951 حــدث انقــالب أديــب الشيشــكي الــذي شــهد شــهر شــباط/ فرايــر 1954 هنايتــه، بعــد مؤمتــر 
محــص للقــوى السياســية والزعامــات املناوئــة لالنقــالب، وبــالغ الضابــط مصطفــى محــدون الــذي أذاع بيــان 
التمــرد مــن إذاعــة حلــب، لتعــود احليــاة الرملانيــة مــن جديــٍد إىل أن قطعتهــا الوحــدة املرصيــة الســورية، التــي 
مجــدت احليــاة السياســية واالنتخابــات، لكــن يف أيلــول/ ســبتمر 1961 جــاء انقــالب النحــالوي، الــذي أهنــى 
الوحــدة، وأعــاد احليــاة السياســة فيــام عــرف بحكــم االنفصــال، الــذي قطعــه انقــالب البعــث 1963، ودخلــت 

معــه ســورية يف مرحلــٍة جديــٍدة، فاحًتــا عــرًصا مــن العنــف الســيايس.
ــات العســكرية املتكــررة، مــن  ــة االنقالب ــخ ســورية، تتعلــق بحيثي ــة مــن تاري ثمــة مالحظــٌة يف هــذه املرحل
املفيــد اإلشــارة إليهــا، نظــًرا ألمهيــة متييزهــا عــن دور اجليــش يف احليــاة السياســية يف مرحلــة البعــث، ففــي تلــك 
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االنقالبــات كان اجليــش يتدخــل يف السياســية، دون أن يلغيهــا أو يســتحوذ عليهــا أو يغلــق العمليــة السياســية، 
بــل كانــت جتــري فيهــا انتخابــاٌت، إذ جــرت عــدة عمليــاٍت انتخابيــٍة يف عــام 1947 و1949 و1954 و1961، 
حيــث كانــت أول االنتخابــات يف عــام 1947 أفضلهــا وأكثرهــا نزاهــًة، لكــن ثمــة خلــٌل يف توجهــات بعــض 
األحــزاب السياســية الســورية كحــزب البعــث واحلــزب الشــيوعي والقومــي الســوري واإلخــوان املســلمن، 
حيــث ســعت هــذه األحــزاب لكســب ضبــاط ٍداخــل املؤسســة العســكرية، بــل وتدفــع بعنارصهــا لاللتحــاق 
بالكليــات العســكرية، اســتجابًة لفكــرة أن القــوة العســكرية والقبــض عليهــا، هــو أقــرص الطــرق للوصــول إىل 
الســلطة وضــامن دوام حيازهتــا، لكــن تــورط احلــزب القومــي الســوري بعمليــة اغتيــال عدنــان املالكــي 1955، 
ــة  ــره ومالحق ــة حظ ــوري، نتيج ــي الس ــزب القوم ــالم احل ــت بأح ــاٍت، أطاح ــن تداعي ــا م ــب عليه ــا ترت وم

ناشــطيه وســجنهم، أو دفعهــم للفــرار خــارج ســورية. 
2 - العنف السياسي في سورية بعد عام 1963

ــذي  ــالب ال ــك االنق ــية، ذل ــاة السياس ــى احلي ــًة ع ــام 1963 كارث ــلطة ع ــث إىل الس ــول البع ــكل وص ش
خططــت لــه وقادتــه اللجنــة العســكرية التــي أّلفهــا بّريــٍة جمموعــٌة مــن الضبــاط الذيــن أوفــدوا إىل مــرص أثنــاء 
ــل  ــش املتدخ ــض اجلي ــى نقي ــدٍي ع ــٍش عقائ ــق جي ــوا إىل خل ــلطة »هدف ــوا إىل الس ــرد أن وصل ــدة، وبمج الوح
ــو  ــذا ه ــكان ه ــث، ف ــى البع ــا ع ــش وقًف ــل اجلي ــك بجع ــايض، وذل ــورية يف امل ــه س ــذي عرفت ــة ال يف السياس
ــوا  ــك ختلص ــة«(5)، لذل ــتقٍر بالوراث ــري مس ــٍد غ ــتقٍر يف بل ــٍم مس ــة حك ــدوا- إلقام ــام اعتق ــايس -ك ــرشط األس ال
ــم  ــن معظ ــا م ــوا تدرجًي ــم ختلص ــو 1963، ث ــوز/ يولي ــالب 18 مت ــهٍر بانق ــد أش ــن بع ــم النارصي ــن رشكائه م
الضبــاط أبنــاء املــدن، أو ممــن ملســوا منهــم عــدم رىض، وتفرغــوا بعدهــا لرتيــب االصطفافــات داخــل البعــث 
نفســه يف القطاعــن املــدين والعســكري، وتصفيــة اخلصــوم مــن الرفــاق، فــكان انقــالب شــباط/ فرايــر 1966، 
ــن  ــكرية م ــات العس ــرة االنقالب ــى فك ــق ع ــع الطري ــذي قط ــر 1970 ، ال ــاين/ نوفم ــن الث ــالب ترشي ــم انق ث
ــام  ــه، ب ــات داخل ــط التوازن ــه وضب ــش وقيادت ــكيالت اجلي ــب تش ــد األب ترتي ــتطاع األس ــث اس ــها، حي أساس
َزت بتوســيع األجهــزة األمنيــة مــن حيــث عددهــا وتفرعاهتــا وأدوارهــا، وحتصينهــا  خيــدم اســتمراريته التــي عــزِّ
ــم  ــل أجهــزة الضبــط األخــرى كاحلــزب واملنظــامت الشــعبية، بحيــث ت بالقوانــن االســتثنائية، وكذلــك بتفعي
ــة، وأذاق  ــه الوطني ــراط يف جبهت ــت االنخ ــي رفض ــزاب الت ــارصة األح ــق وحم ــية وتضيي ــاة السياس ــق احلي خن
ناشــطيها ويــالت الســجون املديــدة، أمــا األحــزاب التــي تورطــت يف الدخــول يف جبهتــه الوطنيــة، فقــد حّوهلــا 
إىل ديكــور ليــس لــه أي دوٍر ســيايٍس فاعــٍل، بــل عــى العكــس مــن ذلــك دفــع أحزاهبــا لالنشــقاق عــن نفســها 
ــّرم  ــورية ح ــم س ــث يف حك ــه البع ــذي اتبع ــج ال ــإن النه ــي ف ــل النهائ ــزٍب، ويف التحصي ــكل ح ــر ل ــرًة أو أكث م
ــت  ــابٍة، فعان ــاٍء ش ــتقطاب دم ــى اس ــا ع ــن قدرهت ــزاب م ــّرم األح ــيايس، وح ــل الس ــف احلق ــة، وجف السياس
مــن انقطــاع األجيــال فيهــا، وحتولــت إىل ُنخــٍب معزولــٍة. لكــن وعــى الرغــم مــن هــذا االســتقرار النظــري، 
الــذي ُفــرض بالقهــر والســجون، مل تشــهد ســورية اســتقراًرا حقيقًيــا البتــة، إنــام شــهدت جــوالٍت مــن انفــالت 
ــى  ــوام 1964 و1965 حت ــا يف األع ــرٍد عليه ــن مت ــن م ــة، وب ــات الدول ــلحٍة بإمكان ــلطٍة متس ــن س ــف ب العن
الفــرة بــن 1977 و1982، ثــم جــاء االنفجــار الشــعبي الكبــري بتاريــخ 18 آذار/ مــارس 2011، الــذي شــهد 
ــات  ــن اجلامع ــف م ــارس العن ــن م ــود م ــي وج ــعبها، دون أن ينف ــة ش ــة يف مواجه ــف الدول ــكال عن ــع أش أفظ
التــي محلــت الســالح، أو تلــك اجلامعــات املتطرفــة والعابــرة للحــدود التــي دخلــت عــى خــط الــرصاع، ســواًء 

باتريك سيل، الصراع على الشرق األوسط، ط10 )د. م: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، 2007(، ص150.   (5)
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حاربــت إىل جانــب النظــام أو يف مواجهتــه. وحيتفــظ الســوريون الذيــن عايشــوا هــذا الــرصاع -املفتــوح إىل يومنا 
هــذا- يف ذاكرهتــم حجــم العنــف الــذي مــورس وحجــم القــوة املســتخدمة الفائقــة عــن احلاجــة، وال يتطلبهــا 
مســتوى تســلح اخلصــم، وذلــك لبــث إرهــاٍب جيــر النــاس عــى الرجــوع عــن ثورهتــم، أو اهلــرب بأرواحهــم 

وبأبنائهــم خــارج البــالد.
خامًسا: حاجة سورية إلى الخروج من دوامة العنف 

ــى وإن  ــيايٌس، حت ــٌف س ــره عن ــو يف جوه ــث، وه ــل البع ــوريون يف ظ ــه الس ــذي جترع ــف ال ــم العن إن حج
ــارج  ــف خ ــرد العن ــوس، وط ــذا الكاب ــن ه ــروج م ــن للخ ــوا تواق ــرى، وبات ــات األخ ــض التوصيف ــابه بع ش
ــرصاع،  ــة لل ــات الراهن ــق املعطي ــاًم وف ــدا حل ــذا وإن ب ــه، وه ــتقبل أجيال ــن مس ــه وتأم ــم، والتفــرغ لتنميت بلده
واإلمهــال الــذي حلــق بامللــف الســوري، مــن جهــة الــدول املتدخلــة والفاعلــة، وانشــغاهلا عنــه بملفــاٍت أخــرى 
تبــدو هلــا أكثــر أمهيــة ملصاحلهــا مــن العمــل عــى إهنــاء مأســاة الســورين، إال أنــه حلــٌم ال بــد أن يتحقــق. لــذا 
ينبغــي للســورين أن يعملــوا عــى االســتعداد لــه وتلبيــة اســتحقاقاته، وهــم الذيــن خرجــوا مــن أجــل كــر 
حلقــة االســتبداد، وإقامــة نظــاٍم يف دولــٍة ديمقراطيــٍة، دولــة مواطنــٍة وحــٍق وقانــوٍن تضمــن قــدًرا معقــواًل مــن 
االســتقرار الســيايس، واحــرام نتائــج االنتخابــات، وتــداول الســلطة وتنميــة اهلويــة الوطنيــة الســورية، وجتــاوز 
العالقــات مــا دون الوطنيــة الســائدة، والتــي مل يعمــل نظــام االســتبداد عــى جتاوزهــا، هــذا إذا مل يكــن قــد عــزز 

الصــدوع املجتمعيــة عــن قصــٍد أو بدونــه.
لعل من أهم اإلجراءات واألساليب التي تساعد في تجاوز الحالة:

تنميــة املشــاركة السياســية، فهــي تلعــب دوًرا كبرًيا يف إعــادة االســتقرار الســيايس، يف الــدول واملجتمعات   -1
ــا،  ــية وتفعيله ــاة السياس ــاش احلي ــك يف انتع ــاهم كذل ــي تس ــاٍت، وه ــروٍب ورصاع ــن ح ــة م اخلارج
وجتــاوز حالــة االســتقطاب الســيايس احلــاد، عــر الوصــول إىل تســوياٍت عادلــٍة وقابلــٍة للحيــاة وحتــوز 
ــا  ــي، وم ــاط املجتمع ــًبا للنش ــا مناس ــن مناًخ ــذٍة، تؤم ــٍة ناف ــٍة قانوني ــاج إىل بيئ ــذا حيت ــع، وه رىض املجتم

ــايف. ــيايس والثق ــتوين الس ــه يف املس ــاعد علي يس
تعميــم وتطويــر منظــامت املجتمــع املــدين، فإليهــا تعــود القــدرة عــى تنظيــم وتوجيــه اجلهــد االجتامعــي،    -2
بــام خيــدم عمليــة التنميــة الشــاملة واملســتدامة، كــام يعــول عليهــا اســتقطاب جيــل الشــباب، وتنظيمهــم 
ــل  ــا قب ــات م ــاوز العالق ــامء، وجت ــة واالنت ــم روح املواطن ــي فيه ــٍة، تنم ــامٍل تطوعي ــن أع ــغاهلم ضم وإش
ــى أن  ــع، وال خيف ــاة املجتم ــتجدة يف حي ــكالت املس ــوٍل للمش ــن حل ــث ع ــم يف البح ــة، وترشكه الوطني
هــذا النــوع مــن النشــاط التطوعــي للشــباب، هيــدف إىل دفعهــم لتحمــل قســٍط مــن األعبــاء املجتمعيــة، 
التــي مل تعــد الــدول قــادرًة عــى الوفــاء هبــا، وملجمــل هــذه األدوار التــي يمكــن ملنظــامت املجتمــع املــدين 

القيــام هبــا، مــن حيــث وســاطتها بــن الدولــة واملجتمــع، تنبــع أمهيتهــا ورضورة تعزيــز دورهــا.
إعــادة االســتقرار إىل االقتصــاد، بعــد تدهــوره بشــكٍل مريــٍع، وهــروب الفاعليــات االقتصاديــة   -3
ــة مــن طــرق  ــة التحتي ورؤوس األمــوال إىل خــارج البــالد، نتيجــة التدمــري واخلــراب الــذي حلــق بالبني
ومبــاٍن وكهربــاء ومعابــر، وكذلــك نتيجــة سياســات التضييــق التــي متارســها الســلطة عــى الفاعليــات 
ــاد  ــة االقتص ــت حال ــث وصل ــاد، بحي ــتفحال الفس ــا واس ــع يف وارداهت ــص املري ــد النق ــة، لس االقتصادي
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حــد االهنيــار التــام، كــام أن جهــود إعــادة اإلعــامر عــى افــراض انطالقهــا، واشــتغال احلــل الســيايس، 
حتتــاج إىل التمويــل الكبــري واملــدى الزمنــي، هــذا إذا توفــر التمويــل، كــام أنــه وللخــروج مــن هــذه احلالــة 
ال بــّد مــن اســتصدار قوانــن تشــجع عــى جلــب وتوطــن االســتثامر املحــي واألجنبــي، وتوفــري البيئــة 
القانونيــة املســتقرة واملطمئنــة، وقبــل كل هــذه اإلجــراءات، جيــب حتســن احليــاة املعاشــية للســكان، حتى 
يتمكنــوا مــن االســتهالك بالقــدر املعقــول، وتنميــة الطبقــة الوســطى يف املجتمــع، ألهنــا ضامنة االســتقرار 

ــة طبقتهــا الوســطى. الســيايس واملجتمعــي، فاســتقرار املجتمعــات يقــاس باتســاع وفاعلي
ــا،  ــة وتفكيكه ــة املجتمعي ــاف البني ــه بإضع ــد فعل ــتبداد املدي ــل االس ــي، إذ فع ــك االجتامع ــز التامس تعزي  -4
ــث  ــن حي ــرك م ــًة، وي ــن بل ــد الط ــرصاع ليزي ــاء ال ــم ج ــا، ث ــة فيه ــل الوطني ــا قب ــات م ــيوع العالق وش
ــة  ــأيت أمهي ــا ت ــن هن ــا، وم ــا وجتاوزه ــب مداواهت ــد يصع ــا ق ــه ندوًب ــذي مارس ــف ال ــات والعن املامرس
ــن  ــم م ــع القائ ــاوز الوض ــى جت ــل ع ــتقبلية، يعم ــورية املس ــٍي يف س ــاٍم ديمقراط ــام نظ ــى قي ــل ع التعوي
االنقســام املجتمعــي، ويشــجع عــى االندمــاج بــن فئــات املجتمــع ، وجيــد حلــواًل للمســألتن القوميــة 
والطائفيــة، القابعتــن يف القــاع املجتمعــي الســوري، ويتوالــد عنهــام املزيــد مــن املظلوميــات احلقيقيــة أو 

ــار. ــروف لالنفج ــا ظ ــام واتته ــر كل ــك تنفج ــات ال تنف ــذه املظلومي ــة. وه املتخيل
سادًسا: خاتمة

يعــّد العنــف الســيايس الــذي يمكــن أن تشــهده املجتمعــات مــن أســوأ أنــواع العنــف وأخطرهــا، حتــى وإن 
ــواًء  ــدوًدا، وس ــيًطا وحم ــدف أم كان بس ــذا اهل ــُر ه ــيايٌس، َك ــدٌف س ــه ه ــا ل ــٍة م ــتخدٍم بدرج ــٍف مس كان كل عن
مارســته الدولــة ضــد مواطنيهــا، أو جــاء مــن مجاعــاٍت متمــردٍة، لغايــة تغيــري القواعــد الناظمــة للعالقــة بــن 
الســلطة واملجتمــع، كلــام جــرى اإلخــالل هبــا، أو حتــى يف الرصاعــات واحلــروب خــارج حــدود الدولــة، أو 
مارســته اجلامعــات اإلرهابيــة العابــرة للحــدود، وبــام أن العنــف يعطــل تنميــة املجتمعــات، فإنــه يدفــع النخــب 
كــي تعمــل عــى تنميــة العوامــل التــي حتــد مــن العنــف الســيايس الــذي يتهددهــا، وتفســح املجــال أمــام شــيوع 
الــرصاع الســيايس الــذي تقيــده القوانــن املتفــق عليهــا جمتمعًيــا، وحيــرم قواعــد اللعبــة السياســية املعمــول هبــا، 
ــٍة، وحتكــم فيهــا  ــة عــدم اســتقراٍر مزمن ــٍة كســورية تعــاين حال ــداول الســلطة، ويف دول ــات وت ونتائــج االنتخاب
خلمســة عقــوٍد نظــام حكــٍم اســتبدادي، عمــم بنهجــه حالــًة غــري مســبوقٍة مــن العنــف الســيايس، فإنــه يتوجــب 
عــى النخــب عــى خمتلــف أوجــه نشــاطها، أن تتحــر وتســتحر كل اإلجــراءات، التــي تســمح بتجــاوز احلالة 
مــن التدهــور املجتمعــي واالقتصــادي، حــال اشــتغال احلــل الســيايس، كــي يســتطيع هــذا املجتمــع اســتعادة 

زمــام املبــادرة، واملشــاركة يف تأمــن مســتقبٍل أفضــل لألجيــال املقبلــة.
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