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 سورياالصراع حول 

 ميثم اجلنايب

 .والعاملي   والعريب   الصراع اإلقليمي   ؛ةورات العربي  الث ؛سوريافتاحية: الكلمات الم

ة، األمر الذي وجد ة الوجداني  دة، عادة ما جيري ابتذال إدراكها يف املواقف السياسي  ة املعق  ة سوريا احلالي  إشكالي   إن  
ا م  منهما إ جعل كل   ة بسيطة ومباشرة هي صراع وتناقض السلطة واملعارضة. ومن ث  ختزاهلا بثنائي  وجيد انعكاسه يف ا

مات وأسس املعادلة من مقد   ائل" أو ما يناقضها. وال ختلو هذه"حقيقة احلقائق" أو ما يناقضها، أو "فضيلة الفض
لدوران يف ا يصنع نقيض ما يدعو إليه. ومن ث   ما جازم عادة   يديولوجي  إأو  حكم سياسي   ها شأن كل  ة، لكن  واقعي  

حتديد  األمر الذي جيعل من الضروري   ،، أي زمن بال تاريخدعوه بتوليد الزمن الراديكال  حلقة مفرغة هي عني ما أ
 جل البحثة من أة للحالة السوري  ات اخلاص  ة ومن خالهلا أو عربها النزول إىل اإلشكالي  ات الكربى والعام  اإلشكالي  

 .، أي للمجتمع والدولة والنظام السياسي  السوري   ة للكل  ة وعقالني  عن بدائل واقعي  

 ،والعاملي   والعريب   ل سوريا إىل ميدان للصراع اإلقليمي  ة تقوم يف حتو  ة احلالي  ة للحالة السوري  أحد املظاهر اجللي   إن  
 ا حالة  م تنتهومبا أن   ؛ة األخريةة" العربي  حلالة الثوري  تها يف "السوريا خصوصي   أن   مر الذي يع ي من بني أمور عديدةاأل

ة باعتبارها إحدى اللحظات أدىن، من هنا ميكن النظر إىل احلالة السوري   ني كحد  ين القادم  ولن تنتهي يف جمرى العقد  
 .الكربى العاصفة يف الصريورة اجلديدة للعا م العريب  

 ا خخر قالع الزمن الراديكال  ة احلديثة، كما أن  ة القومي  ريورة العربي  سوريا هي بداية الص والسبب يكمن يف أن   
ما  ن  ة. وبالتال، فإة واملستقبلي  ة والسياسي  ة والقومي  تها االجتماعي  ة اليت انتهت، كما يقال، صالحي  وأنظمته السياسي  

الكربى العاصفة يف العا م العريب وخفاقه  ة مرحلة االنتقاليد ودرامي  قاجلديد لتع جيري يف سوريا هو االمتحان النوعي  
 ة. املستقبلي  

نا نقف أمام احنسار ل جمرى األحداث العاصفة للعا م العريب يف جمرى العقود الثالثة األخرية، فإن  فعندما نتأم  
( يب   و واألور  ي  واألمريك )اخلليجي   طرافث األ)مصر والعراق وسوريا(، وباملقابل صعود وتعاظم دور املثل   ث العريب  املثل  
ه حيتوي ن  ، مع أه يف مسار التاريخ القومي  نا نقف أمام انقالب مشو  ن  ، مبعىن أتسيري األحداث يف العا م العريب   يف

ة يف الشأن اليت تدخل فيها بقو   ة األوىلفهي املر   ة(؛ة )أو شبه العربي  دول اخلليج العربي   ة فيما خيص  جيابي  على مالمح إ
كانت )وما تزال من حيث اجلوهر( تقع على أطرافه بسبب   ة فيه، بعد ماة داخلي  ل إىل قو  تتحو   ، ومن ث  العريب  
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ة، ة العربي  عبارة استعصائها على فكرة التوحيد القومي   العريب   ، أو ما أطلق عليه الفكر القومي  امتناعها الذات  
جل اهتا من أمكاني  ة إوتسخري كاف   ائمالدبالنسبة ململكة خل سعود. ليس ذلك فحسب، بل وعملها  وباألخص  
ا كما جرى ة، متام  ة بصدد احلالة السوري  سياستها احلالي   وال تشذ   د باملعىن السليم للكلمة،موح   عمل قومي   ختريب كل  
ة  بصعود احلثالة املصري  ا مع مصر )منذ عبد الناصر( حيث  م تنته سياسة ومغامرة ومؤامرة التخريب إال  األمر سابق  

 ،" زمن حس ي مبارك. والشيء نفسه ميكن رؤيته على مثال العراقة السادات وبلوغ درجة احلضيض "التام  شخصي  ب
يف حال بقائه ضمن  النظر عن طبيعة النظام السياسي   بغض   نفسه واملسترت العل ي   إذ نقف أمام النموذج العملي  

 ا(.ام حسني واآلن أيض  ة )عبد الكرمي قاسم وصد  ه يف حالتها املشو  ة حت  ة والقومي  تقاليد الرؤية الوطني  

جل معرفة ما إذا كان ناهتا من أمكو   ة  م جير فك  هناك بؤرة قلقة يف الصريورة العربي   األمر الذي يشري إىل أن  
ة جديدة من تسري سيوهلا صوب إخصاب املنطقة بنوعي  سبة على أطراف اجلزيرة أم هلا إىل عاصفة خمر  باإلمكان حتو  

ة. من لي  ة وأو  هذه الظاهرة، إىل إعادة حلمته بطريقة قوي   اتمفارق ى تفكيك العراق، رغم كل  فقد أد   ة؛دائل القومي  الب
ة ومملكة ة الشديدة اليت كانت وما تزال تقف وراء هواجس ووساوس ونزوع الدويالت اخلليجي  هنا ميكن فهم احلمي  

 والتكامل رغم كل   ة اآلخذة بالنمو  ة والقومي  ة الوطني  العراقي   جل إجهاض وختريب البنية، من أخل سعود بشكل خاص  
" ح "اهلالل الشيعي  ومن هنا نتوء شبالوسائل واألساليب.  ة بكل  د، عرب تغذية وشحن الطائفي  طابعها اخلرب واملعق  

ليج. بعبارة أخرى، إذا كان ة يف اخلة للعائالت، أو األسر احلاكمة كما يطلق عليها بصورة رمسي  لة البنية التقليدي  يف خمي  
إعادة تطويقه من جديد تفرتض فتح "اجلبهة"  ن  ، فإالعراق قد "فلت" من قبضة الرشوة اخلربة للدويالت اخلليجية  

ث العريب القومي الفاعل، بعد أن مبعىن حماصرة املثل   ،ة أسلوهبا املناسببة اليت وجدت يف دعم "الثورة" السوري  املخر  
ا، العراق وسوريا أصبحا أكثر حلقاته ضعف   ومبا أن   اجلديد، القومي   السياسي   االجتماعي  ث ل صوب املثل  خذ يتحو  أ

 هذا التكالب الشديد حوهلما. من هنا ميكن فهم سر  

ال وهي ضرورة مظاهر خمتلفة حلالة كربى واحدة، أنا نقف أمام ة"، فإن  الثورات العربي  ل حاالت "فعندما نتأم  
ة ة الكربى والتارخيي  ة القومي  ة والسياسي  ا من هذه الصريورة االجتماعي  ف الدول مجيع  . من هنا ختو  سياسي  اإلصالح ال

حماولة االلتفاف عليها بطرق خمتلفة من خالل  ، ث  ال  ا مبؤازرة "األسر احلاكمة" أو  م  املثلى. وبالتال اشرتاكها مجيع ا إ
دخول  اقة يفة السابقة سب  جل جعل القوى االستعماري  ال من أالفع   ارتاكها عنها، مبا يف ذلك اشنقل "احلريق" بعيد  

ا كما أن    ة،ة"، كما جرى يف ليبيا. فقد استطاعت تونس ومصر واليمن خوض املعركة بقواها اخلاص  "املعركة الثوري  
 ة( رؤية مسارها، كما أن  ة )اخلليجي  طرافي  ة( واألمريكي  األوروأة )جرت بسرعة مذهلة  م يكن بإمكان القوى األجنبي  

ة. من هنا صعوبة التعامل السريع معها، وذلك ة واألحزاب التقليدي  قوى الثورة ال عالقة هلا بنمط القوى السياسي  
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هنا هتالك هذه  من ؛ةطرافي  ة واألل احملتمل من القوى اخلارجي  ا كانت خارج األاما  القابلة "للتقومي" مبعايري التدخ  ألن  
ة بدايتها ولي  قذ ايف ونظامه السياسي اهلمجي، مسؤ ل الة، اليت يتحم  جل دخول "معركة الثورة" الليبي  يع من أالقوى السر 

 ونايتها.

ة أكثر إثارة ة الدرامي  ة السياسي  ون العملي  ل السريع" يف شؤ ة "للتدخ  لقد كان "الدرس اللييب" أو التجربة الليبي  
وقد كان العامل احلاسم هلذه الرؤية املشرتكة بينهما يقوم  ة،نسبة للحالة السوري  ة بالة واخلليجي  ة القوى األجنبي  لشهي  

ة ف املرعوب من شبح "اهلالل الشيعي" احملتمل بالنسبة ململكة خل سعود والدويالت اخلليجي  بقدر واحد يف التخو  
ة خيدمان مشاريع املصاحل اإلقليمي   ة من جهة أخرى. وكالمهامن سوريا القومي   ة من جهة، وللثأر التارخيي  شبه العربي  

ل سوريا إىل بؤرة لتحو   الفعلي   ة( ويتناغمان معهما. ويف هذا يكمن السر  ي  ب   و ة واألور ة )األمريكي  ة( والعاملي  )الرتكي  
عت يف سوريا بسبب كونا املنطقة تداخلت مستويات هذا الصراع وجتم  لصراع اإلقليمي والعريب والعاملي. لقد ا

ة اجلديدة ومزاجها الثوري، أي ة املسار الالحق للصريورة العربي  ها طبيعة ونوعي  ة حل  ف على كيفي  اليت يتوق  األخرية 
ة مبختلف أشكاهلا ومستوياهتا، وذلك ة وغري العقالني  مر للصراعات اجلزئي  أو التنشيط املد   صوب اإلصالح الفعلي  

ة، بل  ال يع ي فقط حتطيم سوريا الدولة والوطن واتجمتمع والقومي  حتويل سوريا إىل بؤرة خربة للصراع غري العقالين ن  أل
 ا.ختريب   شد  ملطاف إعادة ترتيب "سايكس بيكو" أويف ناية ا ،وجعل منطقة اهلالل اخلصيب منطقة حرائق جدباء

أسري التقاليد ما زال  -سوريا ة يف الصراع ضد  ي  بوصفهما القوى األكثر مح الربيطاين  -الفرنسي   يب   و فالوعي األور 
األمر  ة وإعادة تقسيمها،حل احلالي  ابات صراع املصا تعمل مبعايري ومتطل  ة، كما أن  ة وأاما  رؤيتها الكولونيالي  السياسي  

ون من جهة، ه اخلليجي  حوهلا )الغرب الكولونيال وحلفاؤ  ة الكربىحل العاملي  اا يف صراع املصالذي ميكن رؤيته أيض  
-نا نقف أمام صراع مصاحل قدميةبعبارة أخرى، إن  و ه اجلدد إيران وسوريا من جهة أخرى(. حلفاؤ و  والصي ي   والروسي  

بال  ة ضم  ا على إمكاني  حتتوي أيض   ومن ث   دة فقط، بل وصراع ضمن وحدة جديدة،جديدة. فالعوملة ليست وح
ركة دول اخلليج السافرة والعنيفة مشا ة". ولعل  ة" و"حقوقي  ة" و"دميقراطي  حروب وإعادة تقسيم حتت شعارات "ثوري  

ها لكن   ،ة واحلقوق من بني أكثرها غرابة وإثارة لاللتباس أمام املنطق والعقل والضمريبالدفاع عن الثورة والدميقراطي  
اليت  احلال   ل سوريا إىل بؤرة الصراع العاملي  ة القائمة وراء حتو  تصبح معقولة حاملا جيري وضعها ضمن األسباب الفعلي  

 جرت اإلشارة إليها أعاله.

ة إىل جانب ة وعلى رأسها مملكة خل سعود ودويالت اخلليج شبه العربي  ة احلالي  غلب الدول العربي  وقوف أ إن  
شيء باستثناء دعم دويالت  ر كل  وذلك ألننا نستطيع تصو   شيء،  وقبل كل  ال  سوريا أو   "الثورة" هو وقوف ضد  
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 ن  . بل على العكس، إي  الفعل ر القومي  ة والتحر  دمية )واجلديدة( لفكرة الثورة االجتماعي  ة القاخلليج ومراكز الكولونيالي  
حبقيقة سوريا وليس حبقيقة الثورة. فالثورة  تها النشطة واستماتتها يف الصراع حول سوريا هو نتاج الوعي السياسي  محي  

ة "للثورة" هو شكل طرافي  ة واألدعم القوى الكولونيالي   ن  ة". وبالتال، فإة هي ليست "احلقيقة السوري  ة" احلالي  "السوري  
  ة احلديثة.ة القومي  احلديث وسوريا بوصفها بؤرة الكينونة العربي   للتاريخ السوري   من أشكال االنتقام التارخيي  


