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تُعتبر اآلليات والديناميكيات التي أفرزت بها وعبرها الثورة السورية طبقة قادتها 

السياسيين/العسكريين من أكثر ُمجريات األحداث السورية غموضا، ُرغم ُعمق داللتها على طبيعة 

 وهوية أشكال الصراع الُمركبة في سوريا. 

ية السورية الُمعارضة، ينحدرون بخطابهم وإن كان الكثير من الُمنتمين إلى طبقة "النُخب" السياس

 ووأيدولوجيتهم ووالءاتهم السياسية واالجتماعية والطبقية إلى "العوالم السورية القديمة"، كليبرالي

سوريا الخمسينات، وأيدلوجيو الستينات والسبعينات، والُشبان اليساريين في الثمانينات والتسعينات، 

فإن الُشبان السوريين الذين يقودون األعمال القتالية المباشرة في وجه قوات النظام السوري 

ر عن والميلشيات الطائفية غير السورية الموالية له، وحدهم ينتمون ويعبرون بشكل أو آخ

الُمجريات السورية الُمركبة التي حدثت خالل العقد والنصف التي سبقت الثورة السورية، والحقا 

 عن السنوات الخمسة التي جرب بها الثورة السورية.

هذه المقالة محاولة لسبر عوالم هؤالء السياسية والرمزية واالجتماعية والطبقية، وتفكيك الحاضر 

 الخاص بهم.    والمستقبل السياسي المنظور 
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 راهنا، وبشكل وظيفي، ينقسم طيف "النُخب" السياسية السورية المعارضة إلى ثالثة أحياز:

يشغل القادة "التقليديون" للمعارضة السياسية الحيز األول، هؤالء المنحدرون أساسا من تيارات حزبية/سياسية معارضة 

يتهم يساريون/ديموقراطيون. أضاف لهم ربيع دمشق السياسي في أوائل األلفية للنظام منذ أواسط السبعينات، بأغلب

المنُصرمة بعض الوجوه الثقافية واالقتصادية والليبرالية، بالذات من الذين وقعوا على بيانات االعتراض الشهيرة بداية ُحكم 

 بشار األسد.

وري، رغما عن أنماط التحطيم الرهيبة التي تعرضوا حافظ هؤالء طوال عقود على نهج معارضتهم "العنيدة" للنظام الس

لها. ويشغلون راهنا المواقع األبرز في التنظيمات السياسية التي تُمثل المعارضة السورية، كاالئتالف الوطني وهيئة 

الثورة  التنسيق ...الخ، مع حفظ المسافة السياسية التي تفصل ما بين هذه التنظيمات نفسها. والُمالحظ هنا بجالء، أن

السورية، بعد قُرابة خمسة سنوات من اندالعها، لم تُبرز/تضف أي قادة سياسيين واضحي المعالم ومميزين عن القادة 

 السياسيين التقليدين السوريين هؤالء. 

المشهد الحيز اآلخر يشغله القادة العسكريون/السياسيون، الذين تُبعث ُسلطتهم السياسية من سطوتهم العسكرية. لم يظهر في 

السوري الكثير من هؤالء الزعماء العسكريين المركزيين، لتفتت "الجماعات الُمقاتلة" المعارضة من طرف، حيث ال توجد 

في هذه الضفة قوى ُكبرى سوى جبهة النصرة وزعيمها الغامض "أبو محمد الجوالني" وجيش اإلسالم "زهران علوش"، 

م" الذين تمت تصفيتهم في عملية االغتيال الشهيرة، وزعيم حزب االتحاد وبعض الوجوه القيادية في "حركة أحرار الشا

 الديمقراطي الُكردي "صالح ُمسلم".

لكن ثمة ُمالحظة دقيقة فيما يتعلق بذلك، فهؤالء "الزعماء" الذين ينفردون بقيادة جماعات عسكرية "ُكبرى" إنما هم ُمجرد 

اإلقليمية و"العالمية"، كعالقة جبهة النُصرة بتنظيم القاعدة وزعيمها الدكتور أيمن قادة ألفرع أكبر من التنظيمات العسكرية 

بحزب الُعمال الُكردستاني والقيادة العسكرية بجبل قنديل. أي أن هذه القيادات   YPGالظواهري، ووحدات حماية الشعب

العسكرية، وال يُتوقع لهم أن يتحولوا لذلك في العسكرية ال يُمكن لها أن تُشكل زعامة سياسية ما، كقيمة ُمضافة لزعامتهم 

  المستقبل السوري المنظور.

الحيّز األخير من أنماط "النُخب" القيادية نتج عن عملية التفتت الهائلة للجماعات الُمقاتلة، حيث تجاوزت أعداد الكتائب 

لف أكثر من جماعة ُمقاتلة ضمن تكتل عسكري والفرق والُكتل المقاتلة األلف فريق. فالكثير من هذه الُكتل توسعت عبر تحا

واحد، وأغلب األحيان كانت هذه التكتالت مناطقية، ويجمع بين الُمقاتلين انتماءهم إلى نفس "الشيفرة االجتماعية" لتلك 

 المنطقة التي تتجمع فيه هذه "الُكتل" الُمقاتلة. 

ياسية أو أيدلوجية ُكبرى، بل تميل ألن تكون زعامات هذه التكتالت أفرزت قيادات عسكري مناطقية، ال تملك مشاريع س

محلية/عسكرية، تقود الحد األدنى من رغبة الُسكان المحليين للدفاع عن أنفسهم، خصوصا في مواجهة قوات النظام، 

يادات وتأمين شروط الحد األدنى للحياة اليومية وشبكة الخدمات البسيطة وتوفير األمن العام. وهذه التي نُسميها ب"الق

 الوسطى" أو "القيادات الميدانية". 
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 سيرة الطبقة االجتماعية التي انحدر منها هؤالء 

في قراءة السيرة التقليدية لسمات القيادات العسكرية والمناطقية التي تفزرها "مجتمعاتنا" أثناء التحوالت "الُكبرى" التي  

ثالث مؤسسات/طبقات اجتماعية تقليدية : فأما من أبناء أو أخوة تطالها، نكتشف بأنهم هؤالء كانوا من أبناء وذوي واحد من 

رجال الدين المهيمنون اجتماعيا، وغالبا ما كان يحدث ذلك في الُمدن، أو من أبناء ُزعماء العشائر والقبائل الريفية/البدوية 

 الُمسيطرون على األطراف. وفي مرحلة الحقة من أبناء المؤسسات العسكرية. 

ذلك متوفرا وُممكنا في سوريا. ببساطة ألن آلية وطبيعة النظام كانت تحطيمية تجاه ُكل طبقات السيطرة المحلية لم يكن ُكل 

في مراكز الُمدن وكذلك في الجهويات السورية. فقد كان النظام يستشعر الخطر من هؤالء الُزعماء المحليين، وقد سعى 

امتيازاتهم المادية، وفكك ُكل اشكال سيطرتهم المعنوية. مقابل ما سعى  بوعي تام لتحطيمهم معنويا وماديا، وسحب منهم ُكل

إلى تأسيسه من "زعامات" محلية بديلة، كرؤساء الفروع األمنية، و"المنعمون الجدد" من الحاصلين على امتيازات تجارية 

دين الُمكرسين من قِبل النظام، واقتصادية خاصة، الُمرتبطين بشبكة رجال األمن عبر الوالء والشراكة، أو طبقة رجال ال

  ومؤسساتهم الدينية الموالية لسياسيات النظام، كالشيخ أحمد كفتارو ورمضان البوطي...الخ.

ما لم يستطع النظام ضبطه، أو باألحرى ضبط شبكاته االجتماعية، هو مجموع الناشطين في "اقتصاد الظل" الذي شكل في 

% من مجموع االقتصاد السوري. هذه الشبكات االجتماعية/االقتصادية كانت 40ديد قُرابة أواسط العقد األول من القرن الج

تمتد من آالف الُمشتغلين في التهريب، إلى عشرات اآلالف من ُعمال البسطات غير النظامية، إلى أمثالهم من العاملين في 

 ة ومؤسسات الدولة والفروع األمنية...إلخ. البناء غير الُمرخص "العشوائيات"، إلى الوسطاء بين المجتمعات المحلي

 كانت تلك الشبكات عصية على ضبط النظام لها، لثالثة أسباب ُمركبة: 

ألن عقل النظام األمني لم يكن يستشعر الخطر منها. فهو على الدوام كان يقارنها بالشبكات التي تملك "شيفرات"  أوال:

ُمتدينين المحافظين وتنظيماتهم أو زعماء العشائر أو الروابط النقابية الُعمالية ثقافية وعقائدية وتنظيمية داخلية، كطبقات ال

والغرف المهنية التجارية والصناعية. فهذه جميعا كانت من بواعث قلق النظام، لذا استمات في ضبطها وخلق شبكات بديلة 

 عنها ُمرتبطة بأجهزة النظام وتبث خطابه وأيدولوجيته.

لعبثية" من البعثرة إلى درجة كان من الُمستحيل معها أن يتخيل النظام أي قُدرة لها على االنتظام كانت هذه الشبكات "ا

وإفراز "زعامات" وقادة عسكريين/سياسيين. فالنظام السوري مثل نُظراءه من أنظمة المنطقة، لم يكن يتخيل أن 

العالم العربي، كما وصفها الُمفكر اإليراني  "الالحركات االجتماعية" هي التي سوف تقود أنماط الثورات الجديدة في

"آصف بيات"، بل كان على الدوام يتخيل الثورات الُمضادة له على شكل "االنقالبات الُمنظمة" التقليدية التي جرت في 

 المنطقة منذ أوائل الخمسينات من القرن الُمنصرم. 

شرة مع األجهزة و"طبقة الُحكم" التحتية التابعة للنظام. كانت هذه الشبكات متداخلة عبر شبكة من المصالح المبا ثانيا:

فبالضبط كما كان "ُزعماء" المهربين متداخلون وشركاء ومتواصلون مع رجال ورؤساء الفروع األمنية، فإن ُمتعهدي 

متعهدو شبكات البناء العشوائي كانوا متداخلين وُشركاء لُمدراء المؤسسات البلدية والبيروقراطية، وكذلك كان حال 

 البسطات مع الُسلطات التموينية. 
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بمعنى ما، فإن سعي النظام لضرب تلك الشبكات كان يعني مباشرة المس بالمداخيل البديلة التي كان يوفرها النظام لشبكة 

 مواليه هذه، والذين كانوا القاعدة المؤسساتية األمنية والبيروقراطية األوسع التي تؤمن "االستقرار" للنظام. 

أن اإلشارات المباشرة كانت تدّل إلى أن هؤالء هم جزء من الُشركاء الداخليين الُمفترضين للنظام وأجهزته، ألن  كما

مصادر مداخيلهم المالية واستمرار أعمالهم ُمرتبطة باستمرار النظام وأجهزته األمنية والبيروقراطية. لكن ما لم تكن تنتبه 

شبكات أنما كانت تُناصب ُشركاءها من رؤساء الفروع األمنية وُمدراء المؤسسات له أجهزة النظام، بأن "قيادات" هذه ال

البيروقراطية العداء، ألنها كانت تستشعر سوء العدالة في تقسيم العائدات فيما بين الطرفين. ففيما كانوا هم يتحملون ُمجمل 

الحسابات" بين ُمختلف هذه المؤسسات أعباء العمل "غير الُمرخص وغير النظامي" ويتحملون دوما تبِعات "تصفية 

األمنية والحكومية، فإن األخرين كانوا ُشركاء فقط ألنهم يحتلون مواقعهم الوظيفة واألمنية، ويحصلون على حصة شراكة 

 كاملة دون أي جهد أو ُمشاركة "رأسمال"، بل كانوا فقط ُشركاء ألنهم "يغضون النظر".

ن موازين القوة لم تعد لصالح النظام ورجاله في مناطقهم المحلية، حتى انقلبوا على تبعاً لذلك، فما أن استشعر هؤالء بأ

هؤالء الذين كانوا يشاركونهم "دون وجه عدل" مصادر أموالهم. وقد كانت الدوافع الدفينة بالنسبة لهم هو احتكار تلك 

 المداخيل المتوقعة عبر إزاحة هؤالء. 

طبيعية لتفكيك النظام ألنماط االقتصاد التقليدية التي كانت سائدة حتى أواسط كان تضخم هذه الشبكات نتيجة  ثالثا:

السبعينات، كالزراعة والِصناعة والتجارة الُحرة، واعتماده على نظام اقتصادي مركزي موجه، يُقدم بعض الضمانات 

لصالح اقتصاد الخدمات منذ أوائل االجتماعية للطبقات األكثر فقرا. وما لبث النظام أن تخلى عن ذلك االقتصاد المركزي 

التسعينات، في دولة فقيرة الموارد األولية. وكسلوك رديف لذلك، فإن الطبقات االجتماعية التي كانت رديفة لطبيعة النظام 

االقتصادي السوري التقليدي قد "تحللت" تماما، فلم يعد في سوريا أي تنظيمات نقابية أو تحالفات للغرف الِصناعية او 

 ادات فالحية...الخ. اتح

حين عمد النظام على السير في ذلك، فأنه "أبرز" شبكات جديدة من "الفاعلين االجتماعيين" بالذات من خالل امتالكهم 

لديناميكية الموارد المالية، التي تراكمت بالتقادم وحولتهم إلى طبقة من الُمشغلين لقطاعات واسعة من المجتمع إضافة إلى 

من  -غير ُمتقصد–ثر حيوية وتفاعال مع القواعد االجتماعية الفاعلة. بمعنى ما، هذه الطبقة هي جزء تكوني أنهم كانوا األك

 اآلليات والسياسات التي اتبعتها الُسلطة السورية الحاكمة لتثبيت ُحكمها طوال أربعة عقود.

 سمات اجتماعية/سياسية للقيادات الوسطى

للعديد من الُمنتمين لهذه الطبقة من العسكريين الميدانيين، أمثال "عمر سلخو" قائد  في قراءة السيرة االجتماعية المباشرة

"لواء حلب المدينة"، الشاب الُمنحدر من حي المشارقة الشعبي في مدينة حلب، والذي لم يبلغ الثالثين من ُعمره بعد، نجل 

ينة حلب. لم يُكمل تعليمه العام، ينتمي إلى متعهد بناء معروف، ومشتغل لسنوات في ورش البناء في ُمختلف مناطق مد

 الطبقة االجتماعية "الحلبية" التقليدية، المحافظة وذات التدين االجتماعي.

بدأ سلخو نشاطه السياسي عبر المشاركة و"قيادة" المظاهرات في أحياء حلب الشعبية، وأُعتقل ألكثر من مرة، ومن ثم 

لريف حلب الشمالي، والتي ساهمت في تحرير البلدات والُمدن األولى في تلك عمل في المجموعات الُمسلحة األولى في ا

المنطقة، مثل مارع وعندان وبيانون...الخ. وما لبث أن شارك عبر كتيبة "التوحيد والجهاد" المؤلفة من ُشبان من مدينة 
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ل"لواء حلب المدينة"، التي ضم ، ثم بات سلخو رئيسا 2012حلب في تحرير األحياء الشرقية من المدينة في أواسط عام 

 العديد من الكتائب المتآلفة. 

بسيرة شبِه ُمطابقة لسيرة "ُعمر سلخو" كان قيادي العسكري عبد القادر صالح "حجي مارع". يافع لم يكن قد بلغ الثالثين 

ادته لمعركة تحرير "مدرسة من ُعمره مع بدأ الثورة السورية، من مؤسسي لواء التوحيد وأحد أهم قادته، برز أسمه أثناء قي

 الُمشاة" في حلب.

كان "حجي مارع" من تُجار الحبوب والمواد الغذائية، ما لبث أن انخرط في الثورة السورية منذ بدايتها، عبر التظاهرات 

شتهروا السلمية في الشهور األولى، ومن ثم عبر تشكيل ميلشيات محلية للدفاع عن األحياء والُمدن. وكان صالح من الذين ا

ببيع امالكهم الخاصة لشراء السالح. وما لبث أن أُنتخب قائدا عسكريا للواء التوحيد الذي كان الفصيل األكبر في كامل 

منطقة شمال حلب، والُمتمركز في مدينة إعزاز، وهو الذي قاد العمليات لتحرير أحياء حلب الشرقية الشعبية. وقد بلغ عدد 

آالف. وكان "حجي مارع" من القادة العسكريين الُمعارضين النوادر الذين  10للواء ما يناهز المقاتلين المنتمين إلى هذا ا

ألف دوالر(. إلى أن أغتاله النظام في قصف لمقر كان يجري  200خصص النظام السوري مكافأة مالية عالية الغتيالهم )

 . 2013 في اجتماع لقيادة لواء التوحيد، في شهر تشرين األول / أكتوبر من عام

على نفس المنوال، كانت سيرة الكثير من القادة المحليين، كقائد جبهة ثوار سوريا "جمال معروف"، الريفي األدلبي، 

كما هو الكالم الشعبي –المنحدر من مهنة تعهدات ُعمال البناء السوريين في لبنان، والناشط من قبل في شبكات التهريب 

إلى المقاتلين المحليين في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب، ثم صعد ليغدو قائدا  حيث أنضم فيما بعد -العام عن سيرته

 . 2013عاما لتجمع العديد من المجموعات المسلحة، التي شكلت "جبهة ثوار سوريا" في أواخر عام 

في سوريا، صحيح أن "حجي مارع" و"جمال معروف" لم يعودا جزء مركزيا من المشهد السياسي/العسكري الميداني 

لكنهما ومع الكثير من القادة الُمشابهين لهما، باتوا أقرب لتنميط "األمثولة" في العقل والروح العامة للجماعات الُمقاتلة غير 

 اإلسالمية.

 ومثلهما كان عشرات القادة المحليين، الذين قادوا الكتائب واأللوية والتحالفات العسكرية المحلية، الذين لم يكونوا جزء من

 التنظيمات السياسية األيدولوجية، بل كانت تجمعهم خمس سمات ُمشتركة: 

منحدرون من بيئات محلية، وقادة لشبكات من األعمال المحلية غير النظامية، ويمتازون بجميع سمات الُشبان  -

 الُمنحدرين من البيئات الُمجتمعية القصية، لم يتمموا تعليمهم العام، يملكون مداخيل مالية معقولة ...الخ. 

 طقية، وبالذات منها المؤسستان العسكرية واألمنية.لم يكونوا جزء من المؤسسات الحكومية، المركزية منها والمنا -

ال ينتمون إلى نزعات أيدولوجية راديكالية، دينية أو سياسية. فأحوالهم وحجم الُعنف الذي مورس ضدهم هو ما  -

 دفعهم لتغيير نمط حياتهم وخياراتهم التقليدية، وليس المؤسسات أو األجهزة الحزبية أو الدعوية. 

يملكون سمات قيادية خاصة، كانوا قادرين على تحويل تلك السمات الشخصية في تكوينهم الذاتي إلى ديناميكيات  -

للعمل العسكري/السياسي المناطقي بسرعة كبيرة أثناء اندالع الثورة ُمباشرة، واستطاعوا ضبطها وتغيرها مع 

 تحوالت الثورة. 
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عالمي والسياسي، وبذا ليسوا جزء من مشاريع سياسية واضحة ال يظهرون في الحيز العام، وبالذات منه اإل -

المعالم في المسألة السورية، بل فقط مدافعون عن مناطقهم ومناوئون واضحون للنظام السورية وطريقة تعنيفه 

 للُسكان المحليين. 

 ميزيتين: قبل مناقشة المستقبل السياسي لهذه الطبقة من القادة العسكريين، ال بد من وضع مالحظتين ت

  صحيح أن هؤالء القادة العسكريين المحليين، ومعهم تنظيماتهم العسكرية المحلية، خاضعون لُسلطة بعض الممولين

ومصادر التسليح التي تصلهم من الدول اإلقليمية. لكن ذلك ال يعني بأي حال بأنهم تابعون وخاضعون لسيطرة هذا 

عن التنظيمات العسكرية األقوى، كوحدات حماية الشعب الُكردية،  الطرف أو تلك الدولة. وهم بذلك متمايزون حتى

أو جبهة النصرة أو جيش اإلسالم. حيث ُكل من هؤالء بالقسم األوسع من تكوينه جزء من تنظيمات أو دول غير 

 سورية. 

 

  عة أيدولوجية أو صحيح أن جزء من السيمياء العامة لهم قد تأخذ تنميطا إسالميا ُمحافظا، لكن ذلك ليس جزء من نز

خضوعا فقهيا من قِبلهم لتيار راديكالي. وما ذلك التنميط سوى جزء من تراكب ظرفين خاصين بالحالة السورية. 

يتعلق األول بالضغوط والعنف والتحطيم الهائل الذي يُمارس على الُمجتمعات المحلية التي ينحدر منها هؤالء القادة، 

لديني والمحافظة االجتماعي. كما انه من طرف آخر جزء من ردة فعل وهو شيء يؤدي عادة لصعود الخطاب ا

خطابية وهوياتية على آلة النظام السوري، الذي بات واضح المعالم المذهبية، خصوصا بعد تحالفه وخضوعه للهيمنة 

 اإليرانية. 

 الُمستقبل السياسي

المحليين، ألنه ُربما ليس لهم أي مسعى في ذلك  صحيح أنه لم يظهر حتى الراهن أي حضور وتعبير سياسي لهؤالء القادة

 االتجاه، لكن يُمكن تسجيل ثالث أنماط من حضورهم السياسي غير المرئي: 

تعتبر القوى السياسية التي تملك موقفا جذريا من رأس النظام السوري وطبيعة الُسلطة السورية وأيدولوجيتها  -1

الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ومن قبله المجلس الوطني ونواتها الطائفية الصلبة، حيث يُمثل االئتالف 

السورية، ومن قبله المجالس المحلية واتحاد التنسيقيات، تعتبر واجهة سياسية غير ُمباشرة لهؤالء القادة المحليين 

 وتنظيماتهم المسلحة. ببساطة ألن نزعات وخطاب هذه الجهات تتطابق مع النزعة السياسية الُمضمرة من قِبل

 هؤالء، تلك النزعة الُمضمرة التي ُربما ال يستطيعون وال يقدرون على تحويلها إلى خطاب ُمتماسك. 

تُدرك الدول الراعية إلدارة المسألة السورية، اإلقليمية منها والدولية، وتُدرك جميع القوى السياسية السورية  -2

عسكريين الميدانيين/المحليين. وأنه ال يُمكن خاصة بهؤالء القادة ال -خطوط ُحمر–المعارضة بأنه ثمة حسابات 

 ألي اتفاق سياسي بين المعارضة والُسلطة أن يُبرم ُمستقبال دون مراعاة الخيارات الخاصة بهؤالء. 

يُدرك النظام السوري بأن هذه الطبقة من العسكريين المحليين هم الوحيدين القادرين الذين يملكون حضورا  -3

سياسيا/شعبيا واضحا، وأنهم وحدهم الذين يُناظرونهم في السيطرة السياسية على األرض. أي إن كان النظام 
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اوز ُكل القوى السياسي المعارضة، الداخلية يتحسس بأنه يواجه معضلة أمنية/سياسية، فإنه يُدرك بأنه يستطيع تج

 منها والخارجية، لكن ال يستطيع ان يتجاوز هذه الطبقة من العسكريين المحليين. 

تجاوزا لطبيعة التمثيل السياسي الراهن، فأنه يُمكننا رسم مسارين للمستقبل السياسي الُمتوقع لهذه الطبقة من القادة 

 العسكريين المحليين: 

 و توصلت السلطة والُمعارضة إلى اتفاق سياسي غير مقبول من قِبلهمـ فيما ل1

ستتحول الكتلة الُكبرى من هؤالء القادة إلى قوى ممانعة محلية لالتفاق، وستمانع سيطرة قوات سلطة الشرعية الجديدة على 

الشرعية الجديدة، أو ال تتمكن  المناطق التي تهيمن عليها هذه "الميليشيات". وقد تبقى بعض هذه المناطق خارج الجغرافيا

 المؤسسات العامة من أداء عملها في تلك المناطق، وان تخلق هذه الميليشيا مؤسسات بديلة في تلك المناطق. 

حينذاك، سوف تسعى "القوة الشرعية" الجديدة إما لكسر هذه األشكال "التمردات" المناطقية، أو أن تسعى إلى التفاوض 

 لزعماء هذه القوى ومناطق سيطرتهم.  وتقديم بعض التنازالت

هؤالء القادة المحليون قد يتحولوا إلى أدوات في أيدي القوى اإلقليمية التي تحس بعدم تحقيق االتفاق السوري لمصالحها 

دخل الُعليا في المسألة السورية، وهو ما قد يعقد من مسار الرافض ل"مسيرة السالم" السورية. وليس بعيدا عن الُمخيلة ان ي

 الكثير من هؤالء في صراعات مناطقية فيما بينهم، ألنهم يُمكن أن يختلفوا فيما بينهم وموقفهم من "ُمستقبل التسوية". 

 ـ فيما لو تم توصلت الُسلطة والمعارضة إلى أتفاق مقبول من قِبلهم 2

مالهم" الرمزي إلى "رأسمال سيتحول هؤالء القادة إلى "زعماء محليين" وسيسعون بأسرع آلية ُممكنة لتحويل "رأس

 مادي"، وُمصطلح مادي هُنا ال يعني فقط المعنى الُمباشر للكلمة، بل ثالث أنواع من الرساميل: 

ـ ان يتحولوا إلى "قادة" سياسيين، سواء في إدارة مناطقهم المحلية، عبر السيطرة على المؤسسات البلدية والالمركزية 

الهيمنة السياسية والتحول إلى برلمانيين وأجزاء من القوى السياسية المستقبلية، الموجودة في تلك المناطق، أو عبر 

 والدخول بهذه القوى التمثيلية إلى أجهزة الدولة التنفيذية الُعليا، كالوزارات والسفارات...الخ.

مكن. وإن شكل تلك ـ السيطرة على الموارد المالية واالستثمارية في تلك المنطقة، أو السيطرة عليها بأكبر شكل مُ 

السيطرة يُمكن أن يكون بشكل قانون، عبر السيطرة منذ البداية على موارد إعادة اإلعمار واالستثمار األولى، ومن ثم 

االستمرار في مراكمة الموارد، والتحول إلى قوة اقتصادية محلية، ُمتحالفة مع القوى االقتصادية المركزية. بسلوك 

 ياسية بين المركز واألطراف. ُمطابق لشكل التحالفات الس

ـ الهيمنة على "الرأسمال االجتماعي" في تلك البيئات المحلية، حيث قوتهم تتأتى مما نالوه من صورة "البطل المحلي" 

في سنوات التصارع مع النظام والتصدي له. وستغدو هذه الهيمنة إلى آلية لتراتبية جدية في السلم االجتماعي في تلك 

 البيئات. 
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 صياتتو

يُمكن ان يُخط اتفاق سياسي بين الُسلطة والمعارضة يحظى بقبول جزء من هؤالء القادة ورفض ُكتلة أخرى، ولكن النسبة 

المتوقعة بين الموافقين والرافضين لذلك االتفاق متناسبة طردا مع الطريقة التي سوف يستطيع فيها االتفاق تحديد شكل 

لمرتبط بتحديد مصير النظام الراهن، وعلى رأس ذلك المصير السياسي للرئيس بشار النظام السياسي الجديد في سوريا، وا

 األسد. بناء على ذلك يُمكن التوصية بما يلي: 

 يجب أن تحاول قوى المعارضة المسلحة تشكيل "ُغرفة تواصل" حيوية مع طبقة هؤالء القادة المحليين.  -1

فتها بطبيعة الروابط التي تجمع هؤالء القادة مع ُمجتمعاتهم يجب على القوى المؤسساتية المعرفية أن توسع معر  -2

 المحلية. 

أال يُصدر أي طرف سياسي ُحكما سياسيا أو ثقافيا على المنتمين لهذه الطبقة بناء على الوقائع الُمجريات  -3

 االستثنائية الراهنة. وهذا باب ُمهم للتخلي عن أي تقييم "قيمي" ألحوال هؤالء القادة.

لمتفاوضون ُمستقبال على التحديد الواضح واإليجابي للُمستقبل السياسي واالجتماعي لهؤالء القادة أن يحرص ا -4

 السياسيين، ليكسبوا قبولهم النسبي من أي أتفاق سياسي.

 



    

 

 

 الكاتبعن 

 رستم محمود كاتب وباحث سوري.

 عن مبادرة اإلصالح العربي

"مبادرة اإلصالح العربي" هي مؤسسة عربية رائدة ومستقلة للبحوث الفكرية، تأسست عام 

برامج منبثقة عن المنطقة من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي. تلتزم المبادرة في  لصياغة 2005

عملها مبادئ الحرية والتعددية والعدالة االجتماعية. وتقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، 

يشرف على عمل "مبادرة اإلصالح  والشابة. وتقدم في الوقت نفسه منبراً لألصوات المتميّزة

 العربي" مجلس األعضاء وهيئة تنفيذية.

  نقوم بإنتاج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية

 وعالمية لنشرها وتوزيعها.

 نسعى لتحفيز األفراد والمؤسسات على تطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية 

 واالجتماعية.
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