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عامر محسن *
«كـنــا نـتـ ّ
ـوهــم العنف شغفًا ،ولــم نميز بــن العطالة
ّ
ّ
والراحة؛ واعتقدنا أن التهور هو الحرية»
(توني موريسون ـ رواية «العني األكثر زرقة»)

ّ
Iــ «النظام السوري»

في خضم الصراع اإليديولوجي الذي انطلق
 داخــل وخ ــارج ســوريــا  -مــع نشوب الحربفــي بــادنــا ،ب ــرزت مـفــارقــة ملفتة منذ األيــام
ً
يدعم ،إجماال ،املعارضة
األولى :الطرف الذي
ّ
ّ
ّ
املسلحة يتهم النظام بأنه فاسد وسلطوي
وتــوريـثــي؛ وه ـنــاك ،فــي الــواقــع ،جــزء معتبر
ً
من املعسكر الذي يقف ،إجماال ،مع النظام لن
يختلف معهم في التوصيف ،ولكنه يعرف
أن أعداء النظام ،ببساطة ،أسوأ منه بكثير.
ه ــم ق ــد ي ـحــاج ـجــون بـصـيـغــة أن ف ــي دمـشــق
نـ ـظ ــام ــا ه ـ ـ ــو ،عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــل ،وط ـ ـنـ ــي ول ـي ــس
ً
ع ـم ـي ــا ،وب ــاإلم ـك ــان ال ــره ــان ع ـلــى اصــاحــه
أو ت ـطــويــره أو ال ـب ـنــاء عـلـيــه .بـعـكــس ال ــدول
ال ـتــي يــرعــاهــا املـسـتـعـمــر ،وت ـخ ـتــرق أمـيــركــا
قـيــاداتـهــا ومــؤسـســاتـهــا وجيشها (ف ـهــذه ال
يمكن الرهان عليها بأي شكل من األشكال،
وال ج ـ ـ ــدوى إال ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى إسـ ـق ــاطـ ـه ــا).
وق ــد ي ـقــولــون إن ال ـن ـظــام ق ــد أب ـقــى حـ ـ ّـدًا من
الـتـشــاركـيــة والـتـقــديـمــات والـضـمــانــات التي
ل ــم ّت ـعــد مــألــوفــة ف ــي دولـ ــة ف ـق ـيــرة ك ـســوريــا؛
أو أن ــه يـســاعــد امل ـقــاومــة ف ــي لـبـنــان ويـخــدم
ّ
ق ـض ـيــة فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ...ولـ ـك ــن ك ـ ــل ه ـ ــذه ح ـجـ ٌـج
كانت ستبقى نافلة وبــا فعالية لو لم يكن
أعــداؤه ،ببساطة ،أسوأ منه بكثير (وهــذا لم
نقاش وتنبؤات وافتراضات؛
يعد موضوع
ٍ
فبعد سنني خمس ،صارت لدينا  -من إدلب
إلــى ديــر ال ــزور  -صــورة واضـحــة ،جلية ،عن
مصير ما تبقى من حضارة في سوريا إذا
ما انتصرت هذه «الثورة»)ٌ .
في الحقيقة ،كما الحظ صديق سوري يعرف
املـعـسـكــريــن ج ـي ـدًا ،ف ــإن الـنـقــد ال ــذي تسمعه
في املناطق «املوالية» للنظام هــو ،في كثير
مــن الـحــاالت ،أكثر كشفًا ودقــة وإحــراجــا من
خطاب املعارضة .إال أن الجدال حول تقييم
النظام وسياساته وطبيعته قبل عام 2011
ّ
مــن الصعب أن ي ــدور بــ«مــوضــوعـيــة» ،إذ ان
ال ـت ــاري ــخ ،ف ـع ـل ـيــا ،سـ ُـيـك ـتــب م ــن وج ـه ــة نظر
الحرب ونتيجتها ،ومن ينتصر فيها.
خ ــذوا الـســرديــات الـتــي تـقـ ّـدم الـيــوم لتفسير
نشوب األزمة في سوريا .نظرية «الجفاف»،
ً
مـثــا ،صــارت الزمــة سهلة لتعليل مــا جــرى:
ٌ
مــزيــج مــن الـسـيــاســات النيوليبرالية ورفــع
ال ــدع ــم ع ــن امل ـ ــزارع ـ ــن ،ت ــرافـ ـق ــت م ــع مــوجــة
ـاف تــاريـخـيــة اس ـت ـمـ ّـرت ل ـس ـنــوات ث ــاث،
ج ـف ـ ٍ
أوصـلــت فـئــات ريفية كـبــرى فــي ســوريــا الى
مــرح ـلــة ال ـع ــوز وال ـ ـنـ ــزوح ،وم ـ ّـه ــدت الـطــريــق
لتراكم النقمة التي انفجرت عــام  .2011من
النظرة األولــى ،يبدو هــذا التفسير منطقيًا،
وهو يقوم على وقائع دامغة ،ولكنه يعاني
من مشكلة «قــراءة التاريخ بالعكس» ،حيث
ينطلق املراقب من النقطة الحالية ،ويعتبر
ّ
أن كل ما جرى في السابق هو تراكم سببي
يوصل الى النتيجة القائمة  -فينتقي أحداثًا

ويهمل أخرى ال تخدم سرديته.
ّ
في حني أن «نظرية الجفاف» تنطلق من واقع
ّ
ال يـشــكــك ب ــه ،اال أنـهــا تحجب وقــائــع أخــرى
موازية؛ كالنمو االقتصادي الكبير الذي كان
ّ
يسجل في سوريا في السنوات التي سبقت
األزم ــة ،والحركة التجارية املتصاعدة التي
كــان ّ يـمـ ّـر بها البلد .هـنــاك تـيـ ٌـار فــي ســوريــا،
ي ـم ــث ــل ال ـف ــري ــق ال ـت ـك ـن ــوق ــراط ــي ال ـل ـي ـبــرالــي،
وه ـ ــو ي ـش ـي ــر ،ح ــن ي ـت ــم ان ـت ـق ــاد س ـيــاســاتــه
االقتصادية ،الى هذه األرقــام .دفاعهم يقول
إن س ــوري ــا  ،بــاخ ـت ـصــار ،ه ــي ب ـلـ ٌـد ك ــان عــدد
ّ
ّ
بمعدل مرة كل عقدين ،ولم
سكانه يتضاعف
تكن أي دولــة  -بـمــوارد سوريا  -قــادرة على
استيعاب هذه الطفرة الديمغرافية ،وتأمني
العمل واملسكن والخدمات لهذا الكم الهائل
ً
م ــن ال ـب ـشــر .وأن ال ـن ـمــو الـ ــذي ك ــان حــاصــا،
بـفـضــل «إصــاحــات ـهــم» ،لــو اسـتـمـ ّـر سـنــوات
اضافية قليلة ملــا وقعت األزم ــة وال اندلعت
الحرب.
الحسم بــن هــذه التفسيرات املتنافسة هو
س ـ ــؤال لـلـمـسـتـقـبــل .األسـ ـ ــاس الـ ـي ــوم ه ــو أن
ً
ّ
يضم رجــاال
الجيش العربي الـســوري ،الــذي
ّ
مــن كــل فـئــات البلد  -ولــم يكن عـنــاصــره من
امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن ال ــري ــع وال ـف ـس ــاد  -يـقــاتــل
ويستشهد شبابه ب ــاآلالف ،ويــدفــع فــاتــورة
األخـ ـ ـط ـ ــاء ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وأزم ـ ـ ـ ــات امل ـج ـت ـمــع،
والـ ـغ ــزو ال ـخ ــارج ــي ف ــي آن .دور «ال ـن ـظ ــام»
ال ـس ـيــاســي ،ف ــي وض ــع ك ـهــذا وف ــي أي وط ــن،
هو أن يصون تضحيات جيشه ،ويقلصها
الــى الـحــد األدن ــى؛ ويــؤمــن لــه ،إداري ــا وماليًا
ومؤسسيًا ،ظــروف النصر ومتطلباته .في
ه ــذا امل ـج ــال ،يـصـيــر الـنـقــد أك ـثــر وج ــاه ــة ،اذ
يشتكي الكثير مــن «امل ــوال ــن» أن الـنـظــام -
بعد أربــع سنوات من القتال والصمود  -لم
ُيـظـهــر ال ـع ــوارض االيـجــابـيــة ال ـتــي ع ــادة ما
تـنـتــاب ال ـح ـكــومــات ح ــن تـصــدمـهــا ال ـحــرب،
فتستجيب لتحدياتها  -كــانـتـفــاء الـفـســاد،
والفعالية واالنضباط ،وحشد الشعب خلف
معركته الوطنية .ليس من الـضــروري ،هنا،
عـقــد م ـقــارنــات م ــع أنـظـمــة صـنــاعـيــة كـبــرى،
ك ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واالتـ ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
خالل الحرب العاملية الثانية ّ
(دمر األملان ،في
أقــل مــن سنة ،ثالثة جيوش روسـيــة أنشئت
مل ـقــاومــة ال ـغ ــزو الـ ـن ــازي ،واحـ ـ ـدًا ت ـلــو اآلخ ــر؛
وك ـ ــان س ـت ــال ــن ،ف ــي ك ــل م ـ ــرة ،ي ـب ـنــي جيشًا
جديدًا ،ويجعل من كل مدينة مهددة معركة
قومية ،وال يتركها تسقط وفيها حجر على
ح ـج ــر)؛ ب ــل ب ــاي ــران أو الـ ـع ــراق خ ــال حــرب
الثماني سنوات ،حني قام ّ
صدام ،تحت وطأة
القتال والتراجع ،بإعادة بناء جيشه وانشاء
عـشــرات الـفــرق الـجــديــدة ،مــن بينها «جيش
ّ
مستقل» ،هو الحرس الجمهوري املحترف.
هذا أدى ،من بني أسباب أخرى ،الى اطالة أمد
ّ
وتمرس مجموعات
الحرب واتساع رقعتها؛
املعارضة في القتال ،بعد سنوات من تراكم
ال ـخ ـبــرة وال ــدع ــم ال ـخ ــارج ــي (وهـ ــم ألس ـبــاب
مــوضــوعـيــة ،مهما ج ــرى ومـهـمــا فـعـلــوا ،لن
ينتصروا فــي ســوريــا ،ومــن يدعمهم يعرف
ذلــك منذ عامني على األق ــل؛ ولكنه ال يمانع
بـ ــأن ُت ـ ّ
ـدم ــر الـ ـش ــام وحـ ـل ــب ،وي ـح ـت ــرق الـبـلــد

لسنوات اضافية ،حتى يستخرج عــائـدًا ما
رهان فشل).
من ّ ٍ
ّ
غير أن القصور األساسي للنظام ال يتعلق
بسياساته قبل الـحــرب ،وال بــأدائــه خاللها،
ب ــل ق ــد يـكـمــن ف ــي م ـس ـتــوى االيــديــولــوج ـيــا.
س ــوري ــا ،ف ــي املـ ـب ــدأ ،ل ـهــا ٌ
دور أس ــاس ــي في
أي «مـ ـح ــور مـ ـق ــاوم ــة» ي ـن ـشــأ ف ــي إقـلـيـمـنــا،
باعتبارها قلبه السياسي والـفـكــري .وهي
الـتــي يفترض أن تـقـ ّـدم إط ــار االيديولوجيا
وال ـهــويــة ال ــذي يـنـضــوي تـحـتــه أي مـشــروع
ً
عربي شامل .حزب الله ،مثال ،كحركة دينية،
محلية ،شيعية ،يمكنه أن يـكــون ج ــزءًا من
مشروع عروبي أكبر ،ولكن ليس في وسعه
ّ
أن يقوده أو أن ينظر لــه .الهوية والشرعية
وااليديولوجيا تنبثق من الشام ،وهنا كان
الغياب األخطر« .البعث» وشعاراته اختفت
من التداول منذ ما قبل األزمة .لم تعد سوريا
ً
 كما فــي املــاضــي  -مــرجــا للفكر واألح ــزابوااليديولوجيا .والهوية الوطنية « -املدنية»
 البديلة التي جرى ترويجها في السنواتاألخيرة (على طريقة «سوريا الله حاميها»)
ّ
ثـبـتــت هـشــاشـتـهــا م ــا إن اه ـت ــزت األوضـ ــاع.
هـ ـ ــذا الـ ـغـ ـي ــاب لـ ــم يـ ــؤثـ ــر فـ ـق ــط فـ ــي املـ ــأسـ ــاة
السورية ،مساهمًا في تفكك البنية الوطنية
ومـيــل الـنــاس صــوب ايــديــولــوجـيــات سلفية
ّ
وتقسيمية وطائفية ،بل شكل نقطة ضعف
أساسية ملحور املقاومة ككل.
ّ
م ــن ه ـنــا ،فـ ــإن نـظــامــا وط ـن ـيــا ف ــي س ــوري ــا ال
يحتاج ،كما أوهمه أعداؤه منذ التسعينيات،
ال ـ ـ ــى «اصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات» ش ـك ـل ـي ــة عـ ـل ــى ط ــري ـق ــة
ـوذج
غــوربــاتـشــوف ،وال الــى الـتـمــاثــل مــع نـمـ ٍ
يعجب الـغــرب واعــامـيـيــه؛ بــل على العكس

ت ـم ــام ــا :واجـ ـ ــب ال ـن ـظ ــام ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وع ـلــة
وجوده ،هي أن يكون قادرًا على حماية نفسه
واالقليم ،وردع األعــداء ،وانتاج ايديولوجيا
ت ـق ــدم ـي ــة« ،خـ ـشـ ـبـ ـي ــة» ،ت ـل ـه ــم أه ـ ــل امل ـن ـط ـقــة
وتجمعهم.

 IIــ العراق« :داعش» ّ
محركًا للتاريخ

في كتابه «ما بعد املركزية األوروبية» ،يورد
ً
فصال عن ّ
تكون العراق الحديث
بيتر غــران
ينفع لتفسير حالة نظامه السياسي اليوم.
قال غران إن العراق هو من الدول التي تتبع
مــا أس ـمــاه «الـطــريــق الــروس ــي» فــي تطورها
السياسي ،حيث «مرحلة ليبرالية» (بمعنى
«تـعــدديــة») تتبعها «مرحلة توتاليتارية»،
وه ـكــذا دوال ـي ــك :املــرحـلــة الـتـعــدديــة فــي هــذه
ً
الـ ـ ــدول (ال ـح ـك ــم امل ـل ـكــي م ـث ــا) تـنـتــج ف ـســادًا
وفئات مستحكمة واقطاعية تتقاسم «كعكة
السلطة» ،وفقرًا واحتجاجًا على املقلب اآلخر
مــن املجتمع .فيتزايد الضغط على النظام،
وتـتــأجــج تناقضاته تــدريـجـيــا ،ويـعـجــز عن
ادارة البلد وسـ ّـد متطلباته .فينهار الحكم
فــي آخ ــرً امل ـطــاف لـصــالــح ايــديــولــوجـيــا أكثر
سلطوية ومركزية و«راديكالية» (انقالب بكر
صــدقــي ،ثــورة ال ــ ،58انـقــاب البعث الثاني).
ّ
يمكن القول بأن النظام العراقي «التعددي»
ال ـحــالــي ،ال ــذي ان ـش ــأه االح ـت ــال ع ــام ،2003
يـسـيــر  -بـثـقــة ودأب  -عـلــى ه ــدى «الـطــريــق
الروسي».
النظام العراقي القائم هــو ،بلغةٍ ّ
فجة ،ثمن
االحـ ـ ـت ـ ــال وض ــريـ ـب ــة عـ ـ ــدم ط ـ ـ ــرده ب ــالـ ـق ــوة،
والقطع مع دستوره ومؤسساته وحكومته.
ال ـفــريــق ال ـعــراقــي ال ــذي ق ــام (بــالـتـنـسـيــق مع

ّ
مع ظهور «داعش» وفي ظل عجز الجيش ،جرى «تجذير» المجتمع العراقي ،ونشأ نوع جديد من «العسكرة» (أ ف ب)

العراق :هذا ما يكشف المسكوت عنه
كاظم الموسوي *
الــوقــائــع الــدامـغــة وحــدهــا هــي الـتــي تكشف
املسكوت عنه ،وتفضح من يصمت ويتفرج
أو يعمل على الـتـهــرب منها واإلن ـكــار لها،
املعلن أو املستتر .هذا الذي تقوله مؤسسات
دولية جزء من تلك الحقائق املسكوت عنها.
وبـشـكــل ع ــام ت ـح ــاول اإلس ـه ــام ف ــي الكشف
عنها ،إال أنها بحكم وضعها تهتم بالسرد
ال ـع ــام واإلحـ ـص ــاء الـ ـع ــددي أك ـث ــر م ــن عمق
الجراح وآالمها العامة قبل الخاصة ،األمر
الذي ينبغي رفع الصوت عاليًا وكشف هذه
تراخ أو تباطؤ أو لف ودوران...
الوقائع دون
ٍ
مــا هــي ه ــذه الــوقــائــع؟ مــن امل ـســؤول عنها؟
وكيف يجري التحقق منها وإجراء ما يلزم
بشأنها؟
ً
م ـث ــا ح ـســب وك ـ ــاالت األنـ ـب ــاء ،وف ــي أح ــدث
تقرير لألمم املتحدة أعلنت البعثة األممية
في العراق يوم  13تموز /يوليو  2015مقتل

أكثر من  14ألف مدني وجــرح نحو  30ألفًا
آخرين منذ مطلع عام  .2014أي خالل أكثر
م ــن ع ــام ون ـصــف عـ ــام ،وأك ـ ــدت املـنـظـمــة أن
األعــداد الصادرة بالتقرير تعود للضحايا
الذين تمكنت من توثيق مقتلهم ،مشيرة إلى
أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير (وهذا
هو واقع الحال!) .وسجلت املنظمة الدولية
ف ــي ت ـقــريــر لـبـعـثـتـهــا ف ــي بـ ـغ ــداد أن ال ـعــدد
الحقيقي للقتلى وال ـجــرحــى بالتفاصيل،
هو  44ألفًا و 136ضحية مدنية على األقل،
ً
موضحة أن العدد يشمل  14ألفًا و 947قتيال
و 29ألفًا و 189جريحًا .هذه األرقــام واللغة
التي تتحدث عنها بــاردة ال تعنى بحرارة
دم هـ ـ ــؤالء ال ـض ـح ــاي ــا وأه ــالـ ـيـ ـه ــم ،آبــائ ـهــم
وأمهاتهم ،زوجاتهم وأبنائهم ،حبيباتهم
وأصـ ــدقـ ــائ ـ ـهـ ــم ،ذويـ ـ ـه ـ ــم م ـ ــن ك ـ ــل األطـ ـ ـ ــراف
والـصــات .وهــو مــا تمكنت منه كما تعلن.
بني هؤالء ضحايا موقعني رئيسيني حصل
فيهما ما يسمى قانونيًا وإنسانيًا مجازر

إب ــادة جماعية .ه ــذان املــوقـعــان هما سجن
ب ــادوش فــي املــوصــل ومـقــر الـكـلـيــة الجوية
التي أطلق عليها اســم سبايكر ...فضيحة
مستترة أخــرى فــي صــاح الــديــن .والـســؤال
هـ ـن ــا ي ــوض ــح الـ ـج ــريـ ـم ــة امل ــرتـ ـكـ ـب ــة فـيـهـمــا
وألسباب تضاف إلى شمولية الجريمة لكل
الضحايا الذين تمكنت املنظمة الدولية من
إحـصــائـهــم أو لــم تـتـمـكــن ،ولــديـهــا مـصــادر
ك ـث ـي ــرة داخـ ـلـ ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة تـ ــزودهـ ــا بـمــا
تــريــده هــي أو مــراجـعـهــا املــوجـهــة ل ـهــا .وال
بد من اإلشــارة إلى أن من قام بهذه املجازر
هــو تنظيم «داع ـ ــش» .وه ــو أق ــدم عـلــى ذلــك
بمنهجه وأسلوبه وخياره ،وزاد عليه بنشر
الصور في إعالمه اململوك له أو املتضامن
ّ
واملوجه لخدمته ،والــذي يستخدم كل
معه
الوسائل املتاحة ،املرئي واملسموع واملقروء،
وكل التقنية الجديدة من مواقعه املتعددة
وامل ـن ـت ـش ــرة ،بـمـخـتـلــف ال ـل ـغ ــات ،وال سيما
ً
العربية .واستكماال للسؤال ،ملاذا اإلنكار أو

التستر على هــذه الجرائم واملجرم يعترف
بها علنًا وصراحة؟!
تصفحت الشبكة العنكبوتية للمعلومات،
«غوغل» ،ووضعت اسم املوقعني املذكورين،
فـمــاذا كــانــت النتيجة؟ يمكنك ال ـعــودة مرة
أخ ــرى والح ــظ معي هــذا التشابك الخطير
التغطية على الجرائم والسكوت
والكبير في
ُ
عــن امل ـج ــازر .وال أحـيـلــك عـلــى الـلـجــان التي
ك ـل ـفــت الـتـحـقـيــق والـ ــوصـ ــول إلـ ــى الــوقــائــع
ال ــدام ـغ ــة وإع ــان ـه ــا عـلـنــا ورس ـم ـي ــا ،حسب
مهمتها ووظيفتها وصدقيتها ،بل أربط ما
هو موجود ومعلن ومن يعمل على تبهيت
القضايا والتركيز على غيرها أو لفلفتها
بما يضمن لــه إمــرارهــا وتخطيها ،وحتى
التخلي عنها ،والــدعــوة إلــى مــا يــريــده هو
ً
أو يكلف بــه خارجها وبعيدًا عنها ،فضال
عن املواقف السياسية واملذهبية والطائفية
الصارخة التي تعري أصحابها وخلفياتهم
األيديولوجية أو انتماءاتهم الحزبية وما

