
خصوصية الثورة السورية وتشابكاتها

 تشابهت الثورات العربية في أسباب نشأتها ومعاناة ش��عوبها ودواف��ع التم�رد، لكنه�ا تم��ايزت ف�ي أش�كال حض��ورها
 ومحطاتها وش��دة القم�ع المطب��ق ض�دها، وإذا اس��تطاع الش��عبان التونس��ي والمص��ري إس��قاط ب�ن عل��ي ومب��ارك ف��ي
 بضعة أسابيع، وطال المر عند الخرين شهوراF على رغم الع��ون العس��كري الغرب��ي كليبي��ا أو السياس��ي الخليج��ي
 كاليمن، فل تزال الزمة السورية تتفاقم وتستعصي وتواجه احتمالت متعددة ربما أسوأها، ونأم��ل أن يك��ون أقله��ا
،Fانجرار الناس من احتقان اليأس إلى ردود أفعال ثأرية، وأوضحها أن زمن الثورة قد يطول وتكلفتها أيض��ا ،Fحظا 

.ربطاF بالخصوصية السورية وتعقيداتها بالمقارنة مع شقيقاتها

 أولF، تقع الحالة السورية ضمن محور نفوذ في المنطقة يختل��ف ويتع��ارض م��ع م��ا يمك��ن تس��ميته المح��ور الغرب��ي
 الذي انتمت إليه أو دارت في فلكه أنظمة بلدان الثورات الخرى، المر الذي يضاعف الصعوبات أمام النتفاضة
 السورية، فنجاحها يقود في ش�كل أو ف��ي آخ�ر إل�ى إع�ادة النظ�ر بارتب��اط الحلق�ة الس��ورية م�ع حلق�ات سلس�لة جاه�د
Fاس��تباقيا Fرأسها اليراني، ولسنين طويلة، كي يبقيها متماسكة وقوي��ة وق��ادرة عل�ى خدم�ة نف�وذه، ويس��تدعي توظيف�ا 

 ما! لكل قوى وإمكانات هذا المحور لمنع كسر إحدى حلقاته، فكيف إن كانت تحتل أهمية نوعية كالحلقة السورية؟
 يعني أن حجم القوى التي تقف سداF في وجه مطلب الناس في التغيير لن يقتصر على توازنات داخلية صرفة، كما
 كان الحال ف��ي الث��ورات الخ��رى حي�ن رف��ع الغ��رب ي�ده ع�ن النظم�ة الموالي�ة ل�ه وتركه��ا لمص��يرها ف��ي مواجه�ة

.الحراك الجماهيري المتصاعد

 ثانياF، حساسية الموقف السرائيلي، وهنا نستطيع القول، وللس��ف، إن لس��رائيل كلم��ة قوي��ة ح��ول مس��تقبل النظ��ام
 والمغ��زى. الحاكم في بلد يجاورها وتحتل جزءاF من أرضه، حافظ على جبهة الج��ولن آمن�ة ومس��تقرة طيل�ة عق�ود

 ه�و أولوي�ة م�ا يمك�ن أن ي��ترتب عل�ى أي تغيي��ر ف�ي س��ورية عل�ى أم�ن إس��رائيل، وكلن�ا ي�ذكر، ف��ي أزم�ات س�ورية
 سابقة، وضوح الرغبة السرائيلية في عدم إسقاط النظام، والتي ل تتعارض مع سعيها الح��ثيث لض��عافه وتحجي��م

.نفوذه القليمي

 م�ن تعرف�ه خي��ر م�ن ال�ذي تتع��رف«بعبارة أخرى يصح في ق�راءة الس�تراتيجية المني�ة الس�رائيلية المث�ل الق�ائل 
 فه��ي تخش��ى وص��ول س��لطة جدي��دة إل��ى الحك��م ته��ز الس��تقرار الراه��ن، بينم��ا أمامه��ا س��لطة خبرته��ا جي��داF». إلي��ه

 وأظهرت وفاء بعهودها منذ توقيع اتفاقي��ة فص��ل الق��وات ووق��ف إطلق الن��ار، ول يغي��ر م��ن ه��ذه الحقيق��ة حص��ول
 مناوشات بين الطرفين ع�بر س�احات وق��وى جانبي�ة ف�ي ح�روب مح��دودة وله��داف سياس�ية آني�ة، ب�ل م�ا ق�د يع��زز
 الخي��ار الس��رائيلي حض��ور م��زاج سياس��ي للث��ورات العربي��ة يمي��ل ف��ي المحص��لة لمع��اداة سياس��اتها ف��ي فلس��طين

 والنتيج��ة أن يك��ون موق��ف إس��رائيل ومص��لحتها ض��د تغيي��ر الحك��م الس��وري، ح��تى ل��و أعل��ن بع��ض! والمنطق��ة
!مسؤوليها عكس ذلك، أي أن ثمة موقفاF غربياF ل يمكنه القفز فوق هذه الهموم والحسابات السرائيلية

 في ضوء العاملين السابقين يمكن أن نفسر ضيق هامش السياسة الميركية والوروبية ولم��اذا ل ت��زال تحج��م ع�ن
 الدخول بقوة على خ��ط الزم�ة الس��ورية لن��تزاع دور أك��ثر فاعلي�ة كم�ا حص��ل ف��ي ليبي�ا واليم��ن، ول ت�زال تكتف��ي
Fومحاص��رته، ونفس��ر أيض��ا Fبالنوسان بين حدي تشديد العقوبات القتصادية وتكرار الدعوات لعزل النظ��ام سياس��يا 
 أح��د أس��باب ص��لبة الموق��ف الروس��ي والمتعل��ق بتش��ابكاته المتنوع��ة وأهمه��ا القتص��ادية م��ع إي��ران وم��ع الكي��ان

 ومن القناة نفسها، وتحسباF لردود أفعال متنوعة من أطراف المحور اليراني، يمك��ن النظ��ر إل��ى ت��ردد! الصهيوني
 السياس��ة التركي��ة واكتفائه��ا غالب��اF بتص��ريحات ح��ادة ض��د النظ��ام الس��وري م��ن دون أن تق��ترن بأفع��ال موازي��ة أو
 مقارب��ة، وك��ذلك ت��ردد الموق��ف العرب��ي وت��أخره ف��ي دع��م الش��عب الس��وري ومس��اندته بالمقارن��ة م��ع س��رعته ف��ي

 لكن اللفت أن ما يمكن اعتباره تواطؤاF دولياF وإقليمياF ومداورة تج��اه الحال��ة الس��ورية،. التعاطي مع ثورات أخرى
 بدأ يتفكك أمام عزم النتفاضة الشعبية وإصرارها على التغيي��ر وتح��ت وط��أة الض��غط الخلق��ي لفداح�ة م��ا تتكب��ده
 من خسائر وتضحيات، وتنامي خشية الغرب من تضرر مصالحه في المنطقة في ح��ال اس��تمرار التمس��ك بالرؤي��ة

.السرائيلية



 ثالثاF، التنوع والتعددية، الثنية والدينية والطائفية، التي يتشكل منه�ا المجتم��ع الس��وري، وتالي��اF تف��اوت مواق��ف ه�ذه
 المكونات من عملية التغيير وآفاقها وتحديداF خوف بعضها على هويته ونمط عيشه من بديل إسلمي آتs، ما يفسر
 في ضوء خصوصية الثورة القائمة وطابع الكتلة الشعبية المشاركة فيها، بقاء قطاعات مهمة من الش��عب الس��وري
 في وضع الحياد والسلبية ولنقل مترددة أو محجمة عن النخراط في الثورة، زاد الطي��ن بل��ة نت��ائج النتخاب��ات ف��ي
 ت��ونس ومص��ر وال��تي أعط��ت الس��لميين وزن��اF ك��بيراF، واله��م م��ا تلف��uظ ب��ه بع��ض ق��ادتهم ح��ول الخلف��ة وف��رض
 الشريعة لتطهير المجتمع من الفساد، المر الذي يعقد ش��روط نض��ال المحتجي�ن الس��وريين ويض��عف ق��درتهم عل�ى
 اجتراح التغيير، ويزيد من مسؤوليتهم في الحفاظ على الوجه السلمي للنتفاضة، وأيضاF م��ن مس��ؤولية المعارض��ة
 السورية في إظهار صورة مقبول�ة ومطمئن�ة لك�ل مكون�ات المجتم��ع يمك�ن أن تش�جع الم�ترددين وتزي��ل م�ا يكتن�ف

!المشهد من التباسات

 رابع��اF، خصوص��ية البني��ة الجتماعي��ة للس��لطة وال��تي ل ت��زال تش��كل قاع��دة داعم��ة له��ا، م��ا ينعك��س عل��ى تركيب��ة
 المؤسسة العسكرية وشرط إخضاعها، والتي لم تأخذ، كما حلم البعض، موق��ف الجيش�ين التونس��ي والمص��ري ول�م
 تنقسم كحال اليمن، بل ل تزال متماسكة نسبياF، بفعل اس��تمرار الق��درة عل�ى الض��بط المن�ي له��ا أو خوف��اF م�ن نت��ائج

.مدمرة في ضوء ما تملكه قوى النظام الخاصة من إمكانات عسكرية وتقنية متطورة

 يبدو أن زمن التحول الثوري ثقي�ل ج�داF ف�ي س�ورية فه��و مكت��ظ بالض��حايا واللم وبمعان�اة ومكاب��دة مس�تمرة طيل�ة
 تس��عة أش��هر ل��م يش��هد ش�عب ث��ائر له��ا م�ثيلF، لك��ن م��ا ق��د يخف��ف م�ن وط��أته وثقل��ه، وع��ي التش��ابكات والص��عوبات
 المحيطة به، والثقة بجدوى المثابرة على الحتجاجات السلمية في تج��اوز ه��ذه الص��عوبات والتخفي��ف م��ن آثاره��ا،

!مع الحذر من وضع تصورات لنتصار سريع

 ف��ي ك��ل مراح��ل النتفاض��ة الس��ورية ش��كuل ول ي��زال إص��رار الش��عب عل��ى الحتج��اج واستبس��اله ف��ي الكف��اح لني��ل
Fوعربي��ا Fحق��وقه وم��ا يق��دمه م��ن تض��حيات، المعل��م والمح��رك الساس��ي للمتغي��رات السياس��ية ال��تي تحص��ل، داخلي��ا 
 وعالمياF، فهو الذي أزاح الغطاء الدولي ال��ذي حض��ن سياس��ات النظ��ام ورعاه��ا طيل�ة عق�ود، وه��و ال��ذي ش��جع بع��د
 تأخر وتباطؤ الجامعة العربية على تجميد عضوية سورية والتدخل للعب دور أكثر وضوحاF وحزم��اF، وه��و الكفي�ل
 عبر صموده وعزيمته بتفكيك ما بقي من تعقيدات وجع�ل اس��تمرار النظ��ام ع�بئاF ثقيلF عل�ى الجمي�ع، يكرهه��م عل�ى

.إعادة النظر بسياساتهم ومواقفهم
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