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ومبي غابرييل للكاتب الكول" قصة موت معلن" رواية تذكرنا بيف سورية الدائرة احلرب  إن
 لكن   1،بذور تفكك سورية كانت جلية حتى قبل اندالع األزمة فمن املؤكد أن. غارسيا ماركيز

معظم متابعي كان وكان السوريون يف أغلبيتهم، كذلك . الواقعهذا  كانت تخفيصورة االستقرار 
 ،عقود لواط ،أدت سيطرة نظام البعث الوضع السوري، على علم بما يختمر حتت السطح، وكيف

، )حتى داخل الطائفة العلوية(إىل تدمير البنية التقليدية للسلطة احمللية يف اجملتمع السوري 
وظهر هذا األمر . وحالت يف الوقت ذاته دون نمو جمتمع مدين عصري بديل يف معظم أنحاء البلد

، "الضمنيالردع "، ومن خالل تراجع األطرافعلى مناطق  تهسيطر النظام جلياً من خالل فقدان
تقاليد  تراجعتويف غضون ذلك، . إىل اختبار مدى تسامح هذا النظام ماهيردفع اجل األمر الذي

                                                            
 مدير الدراسات يف معهد السياسة واالستراتيجيا يف مدرسة الودر للحكم والدبلوماسية واالستراتيجيا، أي .

على أيديولوجيا احلركات ه تركز أبحاث. هرتسليا، وعضو يف اللجنة املنظمة ملؤتمر هرتسليا السنوي. سي. دي
، واملسائل املتعلقة بنماذج القيادة، يةيراناإلشؤون الاإلسالمية األصولية وقواعد سلوكها العمالنية، وعلى 

  .وسلوك التفاوض، ونظرية الردع
 ,Comparative Strategy :، يف"النظام وفلسفته االستراتيجية: سورية بشار"نظر مقالة شموئيل بار، ا 1

XXV:5 (2006), 421.    ...."ت وتشمل بعض االحتماال ،وقد تتسارع التطورات الداخلية  بشكل غير متوقع
مواصلة تفكك و... انقالب عسكري تنفذه شخصية بارزة يف قيادة القوات املسلحة أو األجهزة األمنية: ما يلي

وهذا السيناريو يجري حالياً، وإن كان من الصعب توقع . النظام، وعالمات خروج على القانون يف أطراف البلد
من الوهابيين املتشددين، قد يشعل نزاعاً بين  بتحريض ،الذي تسلل إىل البلد، فالعنف اإلسالمي. مآل األمور

  ".وهذا من شأنه جذب عناصر يف جماعة اإلخوان املسلمين، هذه العناصربين النظام و
 .نقلته عن اإلنكليزية يوال البطل -



األمر الذي التسلسل الهرمي للفساد املنظم الذي سمح بسيطرة األسر العلوية على مناطق نفوذها، 
ألسد ومل تنجح حماوالت نظام ا. الفساد الفوضوي أشكال شكل من نشوء اجملال أمامأفسح 

ثنية أو الدينية أي طغيان الهوية اإل ،إلظهار هوية وطنية جامعة يف تغييب الواقع الطائفي للبلد
لجأ النظام نفسه إىل اللعب بنار الفتنة الطائفية، ، فللفرد وإثارة الشحناء بين الطوائف واملذاهب

راد كي يقول إن سماعيليين والعلويين واألكوساهم يف االحتقان املذهبي بين أهل السنة واإل
التي  عواموكان الشعور العام السائد خالل األ. الفوضى وتفكك البلد هوالبديل عن نظام البعث 
  2.بالتدريجأن النظام يتعفن وأن السلطة تتأكل هو سبقت الغليان احلايل، 

التي كانت تُعتبر  ،وليس من قبيل الصدفة أن تنطلق حركة االحتجاج يف سورية من مدينة درعا
فمنذ . أعضاء يف حزب البعث احلاكم فيه ٪ من الراشدين18قل البعثيين يف بلد يتميز بكون مع

ن احلرس ع، حاول إبعاد قاعدة حكم األسد األب ]2000 سنةيف [جميء بشار األسد إىل احلكم 
، إذ شعرت النخبة البعثية التقليديةاألمر الذي أثار سخط  القديم، وأحاط نفسه بنخبة جديدة،

تسلل اجملاهدين العراقيين عبر احلدود مع إزاء " غض النظر"ا سياسة أمّ. تعرضت لالزدراءبأنها 
سوري، وعززت احتمال تسلل جماهدين " شرق متوحش"بذور  أدت بدورها إىل زرعالعراق، فقد 

ال يزال سكان حلب وحماة يتذكرون اجملازر التي ارتكبها و. إىل معقلهم الطبيعي يف شمال سورية
االحتكاك والعداء بين املسلمين السنة  وصلألب يف مطلع ثمانينيات القرن املاضي، حين األسد ا

  .ماذروته إىلوالعلويين 

الليبية احلالة املصرية و كل من احلالة تشبه إىل حد بعيد احلالة السورية فإنويف ظاهر األمور، 
يات املتحدة خاصة، أديا دوراً ، باستثناء أن الغرب عامة، والوالاليمنيةاحلالة التونسية واحلالة و

يف  اًحمدود ال يزالالدور الغربي  حمورياً يف عملية انتقال السلطة يف هذه الدول، يف حين أن
                                                            

قبل أكثر من عامين، استمع كاتب هذه املقالة إىل شخصية سورية شبهت ما يحدث يف بلدها بقصة امللك   2
وَحُشِر لسليمان جنوُدهُ من اجلنّ {: سليمان الذي استعبد اجلن، كما وردت يف سورة النمل يف القرآن الكريم

املوت واقفاً مستنداً إىل  فقد سمح الله لسليمان استناداً إىل اآلية). 17:27اآلية (  واإلنس والطير فهم يُوَزعونَ
 سنة ةمدمتوكئاً على عصاه سليمان مكث وقد  .لهظلوا خاضعين ن ذياجلن ال نموته ع خفىأ أن اللهوعصاه، 
أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة،  حينها لى األرض، وُعلمع ط، فلما أكلتها دابة األرض ضعُفت وسقتقريباً

فلما قضينا عليه املوتَ ما دلهم على موته إال دابّة األرض {: أنهم مل يعودوا حتت سيطرتهحينئذٍ أدرك اجلن 
). 14:34سورة سبأ، (  }تأكل منسأته فلما خرّ تبيّنت اجلنّ أنْ لوْ كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهين

  .  هوالشعب السوري مثل اجلنّ أدرك أن النظام مل يعد قادرًا على فرض ردع



قرار عدم التدخل يف املراحل األوىل من االنتفاضة إىل تهيئة املسرح لتفكك  دىولقد أ. سورية
فرص جناح النظام يف القضاء  تبدو كذلك. جتاوزت سورية منذ مدة نقطة الالعودةإذ   3،الدولة

السوريين الذين  عددأيضاً يتضاعف مع ارتفاع عدد القتلى، سف ،على االنتفاضة شبه معدومة
املعارضة ال  ما دامت يف سورية وقد ال يكون السيناريو الليبي قابالً للتطبيق. سيثأرون لقتالهم

املنشقين عن يزداد عدد سما  قدرلكن، ب ،حتظى بمزايا الدعم الغربي الذي تلقته املعارضة الليبية
وسواء جرى اعتقال . عمليات اغتيال قياديين كبار أكثر ترجيحاًبقدر ما ستصبح ، النظام السوري

أو نفيهم إىل موسكو أو  -تهم حماكم دونأو من  بعد حماكمتهم - همقادة نظام األسد أو قتل
  . ةسوري يفنهاية احلكم العلوي  فإن هذا يعنيطهران، 

ماذا سيحدث بعد  :وإنما ؟هل يسقط النظام، أو متى يسقط :ومن هنا، فإن املسألة املطروحة ليست
. نهيار األنظمة وحلول أنظمة أخرى مكانهااأثناء سقوطه؟ وهناك ميل عام لتوقع يف سقوطه، أو 

ويكفي املرء رؤية  ،الوحدة الوطنية تاريخ تقليدي يفوتونس، ليس لسورية  خالفاً ملصرولكن، 
هذا البلد، إذ مستقبل تركيبة اجمللس الوطني السوري، وجمموعات املعارضة األخرى، ليستشرف 

  :، وذلك على الشكل التايلأن تنقسم سورية إىل أربعة أجزاء بعد سقوط النظاممن احملتمل 

  من سورية، يسيطر عليها ائتالف من املسلمين السنة، والبعثيين " موحدة"كتلة كبيرة
ومن احملتمل أن . السابقين، واملسيحيين، والدروز، وطبقة التجار يف دمشق وريفها

  . يف هذا االئتالف) تيار علي صدر الدين البيانوين(يشارك اإلخوان املسلمون 
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ولدى بشار األسد مطلق احلرية يف اإلطباق على املعارضة املناوئة له، أكثر من أي نظام آخر مؤيد للغرب "...   
فحتى ... حت واشنطن إىل املعارضة السورية أن األسد ليس لديه ما يخشاهولقد ملّ). وبالتايل معتمد على الغرب(

. ديل على السيطرة على املناطق الشمالية واحلدودية للبلدقدرة الب بشأنلو سقط النظام، ستطرح أسئلة جدية 
حتى جماعة ف. اجلنوبمناطق وتعاين سورية من تفاوت اجتماعي وديني وسياسي بين مناطق الشمال و

تيار سلفي جهادي يف الشمال، وتيار أكثر اعتداالً يتودد ، بينهم اإلخوان املسلمين يف سورية  تضم عدة تيارات
ومن شأن عقود من السيطرة العلوية، باإلضافة إىل حضور جهادي . ورجال األعمال يف دمشقلشرائح التجار 

سلفي قوي يف شمال سورية، أن ينتهي بعمليات تصفية حسابات لن يتدخل فيها الغرب، لكن ستؤدي إىل 
  . زعزعة استقرار البلد



  يف شمال سورية، مع احتمال التدخل " علويستان"إيرانية على شكل ) والية(مزربان
وبعض  ،املباشر لقوات احلرس الثوري اإليراين، وحزب الله اللبناين، ووكالء آخرين إليران

وقد يحاول هذا الكيان اجتزاء منطقة ممتدة من حدود لبنان . بقايا النظام السوري
يف يين حتت االنتداب الفرنسي على غرار دولة العلو -الشمالية وصوالً إىل احلدود التركية 

، وقد يحظى هذا الكيان بدعم روسيا]. وكانت الالذقية عاصمتها[ 1937 - 1920 الفترة
أي فئة  لن ترغبوهي احلقوق التي  -كي حتافظ على حقوقها البحرية يف ميناء طرطوس 

فليس ن، وإذا فاض النزاع األهلي السوري إىل لبنا. توفيرهايف من القوى املناوئة للنظام 
قامة رابط مع املناطق الشيعية يف سهل إل كهذه شيعية - أن تسعى دولة علوية بعيداً

يستتبع نزاعاً عنيفاً وتطهيراً عرقياً للسكان املسلمين السنة  ، األمر الذي قدالبقاع
وهي من  -طرابلس  ومسلم كذلك قد يعتبر. واملسيحيين بين احلدود السورية وسهل البقاع

يف حال أنفسهم مهددين  - لسنية يف شمال لبنان وتتميز بحضور سلفي قويأهم املدن ا
حزب إلهية، وبالتايل يمكن توقع اندالع نزاع  - حتت رعاية إيرانية" علويستان"وجود 

     4.على هذه اخللفية
  منطقة سنية متشددة تسيطر عليها اجملموعات السلفية املرتبطة بالعربية السعودية

عرف ومن املرجح أن تمتد هذه املنطقة على مساحة ما كان يُ. قيينوباجملاهدين العرا
وقد يكون لهذه ]. بحسب التقسيم اإلداري العثماين[بوالية حلب حتت االنتداب الفرنسي 

  .املنطقة صالت بالعشائر العراقية يف اجلانب اآلخر من احلدود
                                                            

عدة هذا األمر  م عنوجن. الم الشيعي، بدأت الطائفة العلوية تتماهى أكثر فأكثر مع اإلسبضعة أعواممنذ   4
، نصح زعماء الطائفة العلوية الرئيس 1981 سنةخالل تمرد جماعة اإلخوان املسلمين يف سورية ف: مسارات

على  هذا األمر ن استخدام القوة ضد مدن حماه وحلب السنيتين خوفاً من انعكاساتمحافظ األسد باالمتناع 
فبنى مساجد يف مناطق  ،زمة، عمد األسد إىل إضعاف الزعامة التقليدية للطائفةوبعد انتهاء األ. الطائفة العلوية

شيعية يف عهد  حسينياتلكن هذه املساجد حتولت إىل  ،تواجد العلويين، لتعزيز القول إن العلويين هم مسلمون
ألخيرة، بدأ العلويون ا عوامويف األ. اإليراين داخل الطائفة العلوية" التشيّع" ـبن، بشار، الذي سمح باألسد اال

يتماهون مع املسلمين الشيعة، ويعود ذلك جزئياً إىل الدعوة التبشيرية اإليرانية، كما قد يعود إىل شعور 
. طائفة أكبر حتافظ على مصاحلهمإىل نتماء العلويين بأنهم ليسو أقوياء كفاية وحدهم، وعليهم بالتايل اال

  :يف جملة" يف سورية التشيع"نظر مقالة الدكتور خالد سنداوي، ا
 Current Trends in Islamist Ideology, Vol. VIII (June, 2009), 82-107   الصادرة عن معهد

 .هادسن



 السورية باالستقالل  الذين حُرموا من اجلنسية ةأكراد سوري، إذ يطالب كردستان سورية
ويُجري بعضهم تدريبات عسكرية يف كردستان العراقية، األمر الذي يثير حفيظة ، منذ اآلن

ومن املرجح جداً أن أنقرة لن ). واملناصرة بالتايل لألسد(احلكومة العراقية املؤيدة إليران 
  .ستتدخل بسرعة بل هيتُقابل برباطة جأش أية خطوة نحو االستقالل، 

تمزيق سورية إىل عدة باملركزية  تقوم القوىفبعد أن . لكن جتزئة سورية لن تكون خاتمة احلكاية
استعارة لهجاء امللك " [هامبتي تفتت بالفعل"أجزاء، على غرار ما ترويه أغنية األطفال اإلنكليزية 

هناك ومن أجل القيام بذلك، سوف تكون . ها ممكنةإعادة توحيد تكون، قد ]ريتشارد الثالث
خمتلف من أجل إجبار عسكرية تمارسها القوى الغربية أكانت سواء  -طاقة خارجية إىل حاجة 

 وحثها على ء سوريةإغرا من أجلاقتصادية  مبعض، أ مع أجزاء البلد على التعاون بعضهم
  .الغرب والعامل العربي يف الوقت احلايل وهذا ما ال يملكه -التعاون

العسكرية مالك ستسيطر على األ" سورية"علينا أن ننتظر لنرى أية ومع تفكك سورية إىل أجزاء، 
الصواريخ املضادة وصواريخ سكود البالستية،  ، أيعامة، وعلى األسلحة االستراتيجية خاصة

ومن احملتمل أن يقوم النظام السوري، . واألسلحة املشؤومة، أي األسلحة الكيميائية، للطائرات
إىل أياد إيرانية وإىل حزب الله، تعزيزاً لفرص مالك ة، بنقل هذه األمعدودستكون  لعلمه أن أيامه 

يف أيدي عناصر  مالكبعض هذه األ ، كذلك قد يقعيف الشمال) شيعية(إنشاء دويلة علوية 
وعلى الرغم من التحذير الذي وجهه الرئيس باراك أوباما إىل سورية . جهادية ناشطة يف الشمال

لواليات املتحدة إىل ابالنسبة " خط أحمر"حة الكيميائية هو أن نشر أو استخدام األسلمن 
 من املستبعد أن تقدم واشنطن علىإنه من األزمة السورية، ف" اتغيير حساباتهإىل  اسيدفعه"

 وسيصبح. ملنع نقل هذه األسلحة، أو أن يكون لديها وقت كاف لإلنذار املبكر ما عملب القيام
املنطقة  دولعها هماً استخباراتياً وعمالنياً لكل من يتوز التفتيش عن مكان هذه األسلحة بعد

  .والدول الغربية

لبنان  الدول اجملاورة، أيعلى ستكون له انعكاسات متشعبة إن مستقبل سورية الغامض 
على (الشيعي على لبنان  - وسيفيض النزاع السوري السني. تركيا والعراقواألردن وإسرائيل و

وقد  ،توفر إيران أي جهد لدعم حزب الله، بعد أن تفقد رصيدها السوري لنف، )غرار ما يحدث اآلن
وبعد . الزائليأخذ هذا الدعم شكل تزويد حزب الله بأسلحة أكثر تطوراً مصدرها النظام السوري 



 اليدينالنظام الشيعي املؤيد إليران، لن تقف العربية السعودية مكتوفة  يد يفأن سقط العراق 
 ،)أجزاء من سورية، ولبنان(إيران على ما تبقى من قلب منطقة الشرق األوسط  على استيالءتتفرج 

تشجع منذ اآلن اجملاهدين الشباب على الذهاب إىل سورية يف سبيل القتال، هي ولهذا الغرض، 
وستشكل النزعة االنفصالية الكردية على احلدود مع تركيا . وقد يتصاعد هذا املنحى يف املستقبل

املعركة أيضاً النظام العراقي املؤيد  ينضم إىلوقد . التدخل إىل رعاألنقرة، فتسحتدياً جدياً 
 كذلك فإن. احلدود العراقية إىل سورية إليران عبر تسهيل عبور عناصر إيرانية أو تابعة حلزب الله

احلركة (األردن، الذي يتعرض حالياً لضغوط جراء صعود جماعة اإلخوان املسلمين يف مصر 
حتدياً على حدوده سيجد نفسه يواجه ، )عة اإلخوان املسلمين املتشددة يف األردناألم جلما
تهديداً من جماعة اإلخوان املسلمين السورية، ومن اجلهاديين ] األردن[كما سيواجه ، الشمالية

  .من أنصار أبو مصعب الزرقاوي الذين قاتلوا يف العراق

، على "الربيع العربي"خارج من " قوي شجاع عامل"ا إسرائيل، التي تواجه منذ اآلن حتدي أمّ
 - الذي حماها لعقود" الغالف األمني"صورة نظام إسالمي معاد يف مصر، فستشاهد تفكك 

وقد . وعالقة ردع مستقرة مع دمشق وسالم أكثر دفئاً مع األردن استقرار السالم البارد مع مصر
إىل ، إسرائيل )إذا تزعزع استقرار األردنومن الشرق (رهابية اآلتية من الشمال تدفع الهجمات اإل

عمليات انتقامية عبر احلدود،  ه، أيلعودة إىل نموذج خمسينيات القرن املاضي وستينياتا
اجلانب  يفيف ظل غياب دولة قابلة للحياة  رهابيةوعمليات عسكرية وقائية ضد األهداف اإل

  .اآلخر

ت اجلذرية يف املنطقة فتحت قنوات للحوار التغييراقد تكون ف ،لكن، مع التحديات، تأتي الفرص
يف السابق على عقد تأسست ا إسرائيل اإلقليمية ياستراتيج، ذلك بأن بين إسرائيل وأطراف أخرى

ن يف جنوب واألكراد يف العراق، املوارنة يف لبنان، املسيحي(حتالفات مع األقليات احملاصرة 
الناصرية (فظة التي واجهت التشدد العربي ، ومع دول الطوق اخلارجي العربية احملا)السودان

أي اململكة الهاشمية األردنية، واململكة املغربية، ومؤخراً دول  ،)ومن ثم اإلسالم السياسي
لشرق األوسط اجلديدة فرصة لتعزيز هذه العالقات، ولصنع عالقات اوقد تقدم خريطة . اخلليج
ملعادية لإلسالم السياسي يف مصر، وبقايا القوى الليبرالية او، ةاألكراد يف سوريمع  – جديدة

اجلديدة  التحدياتكذلك فإن . املسيحيين يف لبنان والكويت واإلمارات املتحدة وجنوب السودان
بين  -يكون علنياً  الذي قد ال -التقارب االستراتيجي الناجمة عن الوضع السوري قد تسرّع



وينبغي أن تكون هذه . األمني مع األردندوراً يف تعزيز التعاون  وقد تؤديإسرائيل وتركيا، 
فهل يلتقط النظام . بعيداً عن األضواء أن تنفَّذ، و)مثل سابقتها(السياسة اإلسرائيلية غير معلنة 

  السياسي يف إسرائيل هذا التحدي؟

  


