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ورد كاسوحة *
ّ
ما يحدث اآلن هو شل للسلطة من مركزها،
فبعد تجريب خيار تحريك املناطق ودفعها
إل ــى االن ـت ـفــاض ت ـبـ ّـن أن الـحـصـيـلــة ل ــم تكن
ع ـلــى ق ــدر ال ـت ــوق ـع ــات ،ول ـه ــذا األمـ ــر أس ـبــاب
مــوضــوعـيــة تتصل بطبيعة ح ــراك املناطق
الذي مهما ّ
تطور يبقى بعيدًا عن االشتباك
املباشر مع السلطة وأجهزتها .وبما أن هذا
االش ـت ـبــاك هــو املـفـتــاح فــي عملية املــواجـهــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ب ـ ــن ال ـ ـح ـ ــراك والـ ـسـ ـلـ ـط ــة يـصـبــح
االتكال عليه هو املعيار لجدية ّ
أي مواجهة
ّ
أو فاعليتها .بهذا املعنى فــإن االعتماد في
املرحلة املقبلة سيكون على الحراك املركزي
«حصرًا» ليس ألنه أفضل تنظيميًا من سواه
وإنـمــا بسبب فاعليته التي تبدو مضاعفة
قياسًا إلــى اآلخــريــن .وقــد اتضحت لنا هذه
ال ـف ــاع ـل ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى تــوج ـيــه
ضربات «قاصمة» إلى مفاصل عمل السلطة.
وهــو بالضبط مــا رأيـنــاه األسـبــوع املاضي،
ً
منحى تصاعديًا،
حيث أخذت هذه الضربات
ول ــم ت ـعــد تـعـتـمــد ع ـلــى ال ــوت ـي ــرة املنخفضة
م ــن االس ـت ـه ــداف ،إذ ب ـعــد م ـنــع الـسـلـطــة من
تدفيع الـنــاس ثمن النزهة على الكورنيش
استعادة منطقة الدالية  -الروشة من
جرت
ُ
الشركة التي أعطيت عبر االحتيال القانوني
ّ
ح ــق اسـتـثـمــارهــا .وه ــذا التصعيد لــه طابع
ّ
مستمر ومتدحرج ،فهو ال يضرب في مكان
ثــم ينسحب مـنــه تــاركــا امل ـجــال للسلطة كي
ت ـم ـحــو أثـ ــر هـ ــذا الـ ـض ــرب وإنـ ـم ــا ي ــرب ــط بني
الـفـعــل واس ـت ـمــراري ـتــه ،مـهـيـئــا بــذلــك األرض
لعملية إش ــراك املجتمع فــي «إدارة مرافقه»
الـ ـت ــي ن ـه ـب ـت ـهــا ال ـس ـل ـطــة واسـ ـت ــول ــت عـلـيـهــا
يكتف
بالقوة واالحتيال القانوني .هكذا ،لم
ِ
الثوريون بهذه االستعادة التي تحمل طابعًا

رمزيًا (من خالل إزالة السياج الذي وضعته
شــركــة سوليدير حــول الــدالـيــة بــاالتـفــاق مع
ال ــدول ــة) بــل أط ـل ـقــوا وعـ ــودًا عملية بالسهر
على املنطقة ومنع الشركة املستولية عليها
مــن م ـعــاودة تسويرها بــاالتـفــاق مــع أجهزة
السلطة.
ّ
يتعدى الطابع
وهذا الفعل له أثر لدى الناس
ال ــرم ــزي ال ــذي بــوشــر الـعـمــل ب ــه ،فــأنــت حني
تـسـتـعـيــد مـلـكــا عــامــا مـنـهــوبــا وت ـن ـســب إلــى
ً
نـفـســك ف ـعــل ت ـحــريــره تـصـبــح م ـس ــؤوال إزاء
ال ـشــرائــح الـعــريـضــة ال ـتــي أول ـتــك اهتمامها
ً
واعتبرتك خيارًا بديال من اإلدارة التي كانت
تـمـثـلـهــا ال ـس ـل ـطــة .وامل ـس ــؤول ـي ــة ه ـنــا تعني
ت ـطــوي ــر ال ـف ـع ــل وت ـح ــوي ـل ــه إلـ ــى ن ـه ــج يـمـكــن
مــن خــالــه إقـنــاع هــذه الـشــرائــح باالنضمام
إلــى الـحــراك ليس فقط حــن يـكــون التظاهر
سلميًا بل أيضًا حينما تحصل املواجهات
مــع السلطة وتـكــون الحاجة مـ ّ
ـاســة إلــى مدد
يـحـمــي املـتـظــاهــريــن ويـ ـ ّ
ـرد عـنـهــم اع ـت ــداءات
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة .الـكـتـلــة الـبـشــريــة فــي هــذه
ال ـح ــال ــة ه ــي ال ـت ــي ت ـح ـمــي ن ـ ــواة االح ـت ـجــاج
ّ
وترد عنها اعتداءات السلطة ،وعدم حصول
ذل ــك ف ــي عـمـلـيــة اس ـت ـعــادة الــدال ـيــة ال يعني
ّ
ّ
أن السلطة ستتغاضى فــي كــل مــرة ،وتترك
الناس النتصاراتها الصغيرة .هي تعرف أن
ّ
هذه االنتصارات ستتزايد مع الوقت وكلما
ّ
تزايدت أصبحت قدرتها على االحـتــواء أقل
م ــن ال ـس ــاب ــق ،فـبـعــد إذع ــان ـهــا ل ـل ـثــوريــن في
الــدال ـيــة انـتـقـلــت مـجـمــوعــة أخ ــرى مـنـهــم في
ال ـيــوم الـتــالــي الح ـتــال مـبـنــى الـ ـ ــواردات ّفي
ـادت امل ـج ـمــوعــة ل ــوال تــدخــل
وزارة املـ ــال وك ـ ـ ّ
القوى األمنية تحقق مبتغاها من السيطرة
ّ
عـلــى ه ــذا امل ــرف ــق ال ـح ـيــوي .وهـ ــذا يـعـنــي أن
التراكم الــذي يحاول الـحــراك إحــداثــه قد بدأ
يؤتي أكله ،فمباغتة مبنى الواردات هو ثاني

ّ
تراجع للسلطة في أقل من يومني أمام حركة
االح ـت ـجــاج ال ـتــي ت ـقــودهــا ح ـ ّـرك ــات يـســاريــة
ّ
(وبدرجة أقــل ليبرالية) وتحقق من خاللها
انتصارات جزئية على النظام.
ُ
االن ـت ـص ــارات ه ــذه بـ ــدأت تـ ـح ـ ِـدث ان ـه ـيــارات
داخــل بنية السلطة ،حيث أصبحت عاجزة
عــن االح ـت ــواء ،وحــن تــريــد ممارسته تفشل
كليًا أو تـجــد نفسها فــي مــواجـهــة قطاعات
ثــوريــة ت ـعــرف مـتــى تــواجــه وم ـتــى تنسحب
وكـيــف تــديــر اشتباكًا م ـحــدودًا معها .هكذا
تعمل «الثورة» عمومًا ،فهي من حيث املبدأ
فعل قــائــم على الـتــراكــم ،وه ــذا الـتــراكــم يقوم

ف ــي ال ـب ــداي ــة ع ـلــى ع ـم ـل ـيــات ه ــدم مـتــواصـلــة
لبنى السلطة ،وحــن ينتهي األمــر وتصبح
هــذه األخـيــرة مشلولة تمامًا تبدأ «الـثــورة»
باحتالل األماكن التي أظهرت السلطة عجزًا
ّ
عن إدارتـهــا ،وقد تكون هذه األماكن ُمحتلة
ً
أصـ ــا م ــن ش ــرك ــات أو إدارات بــاالت ـفــاق مع
السلطة كـمــا هــي ال ـحــال فــي منطقة الــدالـيــة
 الــروشــة أو الزيتونة بــاي .فــي هــذه الحالةّ
ال تكون «الـثــورة» قد احتلت املكان باملعنى
امل ــادي املـبــاشــر ،وإنـمــا أعــادتــه إلــى أصحابه
األص ـل ـيــن ،وهـ ــذا ال يــدخــل ف ــي إطـ ــار الـهــدم
ً
ال ــذي تـمــارســه ال ـث ــورات عـ ــادة ،ولــذلــك تبدو

في األيام المقبلة ال بد من معاودة التركيز على استقطاب الناس إلى الحراك (هيثم الموسوي)

ّ
ّ
ّ
سوريا ...كيف تحولت بين الشيوعية والشيعية!
عبدالمعين زريق *
ّ
ل ـعــل ال ـس ـيــاقــات ال ـتــي ت ـجــري ب ـهــا األحـ ــداث
الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا ،مـ ـ ـن ـ ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات
الـ ـح ــرب ع ـل ـي ـهــا ،لـتـغـيـيــر مــوق ـف ـهــا ودوره ـ ــا
ّ
وضمها
الجيوسياسي املعاند واملـعــاكــس،
إلـ ــى ال ــرك ــب األمـ ـي ــرك ــي ،ف ــي زمـ ــن أف ــول ــه عن
ً
املنطقة ،تمثل فصال «تنفيذيًا» ثانيًا جديدًا
ألحداث مشابهة مرت على سوريا في أواسط
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،وب ـل ـغ ــت ذروت ـ ـهـ ــا ف ــي ع ــام
 ،1957الذي اعتبر عام أزمة سياسية حادة،
حيث كــان املطلوب إلصاق تهمة الشيوعية
بــال ـط ـب ـقــة الـ ـس ــوري ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة ،وامل ـج ـت ـمــع
ال ـس ــوري ،وف ــق روايـ ــة مضللة فــرضــت على
املحيط العربي والعالم ،رواية مشابهة لهذه
ال ــرائ ـج ــة حــال ـيــا ،ح ــول أن س ــوري ــا ،بقضها
وقضيضها ،قــد أصبحت شيعية فارسية،
وصــار املعسكر األميركي الغربي ،بتوابعه
وقتئذ ،مضطرًا
وأذياله ووكالئه اإلقليميني،
ٍ
لـخــوض ح ــروب عبر ج ــوار ســوريــا جميعًا،
النتزاعها من الحضن الشيوعي السوفياتي.
ّ
إن الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـج ــز حــال ـيــا
النتشال سورية من املحور املقاوم( ،والحرب
بــأهــدافـهــا املـكـشــوفــة لـلـسـيـطــرة عـلــى ال ـقــرار
السوري الوطني ،وتفتيت كيانها وتجزئته)،
ومحاولة فصلها عن إيران ،واألذرع املقاومة
الـعــربـيــة ف ــي فـلـسـطــن ول ـب ـنــان والـ ـع ــراق ،ال
ّ
يعد أمرًا مستحدثًا ،أو مبتكرًا في السنوات
األخ ـي ــرة ،أو أن ــه ح ــدث وف ــق تــدفــق األح ــداث
الـطـبـيـعــي «ل ـل ـثــورة ال ـس ــوريــة» بـعـفــويــة ،بل
ّ
ش ــك ــل ال ـج ــوه ــر ال ــرئ ـي ــس مل ـئ ــات ال ــدراس ــات
األم ـيــرك ـيــة وال ـغ ــرب ـي ــة ،ط ـ ــوال الـتـسـعـيـنــات،
وب ــداي ــة الـ ـق ــرن ال ـج ــدي ــد ،وإن ازدادت بعد
تعثر مشروع إطــاق ثــورة ملونة في إيــران،
وبعد الفشل الــذريــع فــي سحق املقاومة في
ل ـب ـنــان ،2006 ،وف ــي فـلـسـطــن ،2009-2008
بــالـقــوة ال ـنــاريــة ،وال ـح ــروب الـقــاسـيــة ،وبعد
فشل محاولة االحتواء الغربية لسوريا عبر
الثالثي (فرنسا ،تركيا ،قطر).
ك ــان ــت ح ـش ــود الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة واألردنـ ـي ــة
واإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة في
ق ـم ــة الـ ـت ــأه ــب .أح ـي ـط ــت س ــوري ــا بــال ـج ـيــران
والخصوم األلــداء كما السور املعادي .صار
الداخلون إلى سوريا ،والخارجون منها ،من

اإلعالميني العامليني ،والسياسيني الدوليني،
يحاولون التأكد من أمر واحد :هل أصبحت
سوريا قلعة الشيوعية في املنطقة ،وستقوم
بتصديرها إلى العالم العربي؟
اجتمع ال ــرأي الـعــام العاملي ،وضخت روايــة
ّ
ط ــاغ ـي ــة ،ع ــن أن س ــوري ــا ت ـحــولــت بــالـكــامــل
إلــى الشيوعية ،وبــات على أميركا والغرب،
ووكالئهما في املنطقة ،العمل على تحويلها
عن ذلــك بكل الطرق ،ولــو بالقوة العسكرية.
ان ـ ـبـ ــرى لـ ـه ــذا ال ـع ـم ــل كـ ــل ال ـخ ـل ـي ــط امل ـح ـيــط
بسوريا ،نظام عدنان مندريس في الشمال
ال ـ ـسـ ــوري ،ن ـظ ــام امل ـل ــك ح ـســن ف ــي الـجـنــوب
ال ـ ـسـ ــوري ،وك ــذل ــك األن ـظ ـم ــة ال ـت ــي انـضـمــت
لحلف بغداد (في لبنان والعراق) باإلضافة
إلى الكيان الصهيوني.
وسـ ــواء كــانــت تـهـمــة ســوريــا «الـشـيـعـيــة» أم
«الشيوعية» ،فواضح أن املنفذين اإلقليميني،
الـ ــذيـ ــن تـ ــولـ ــوا س ــابـ ـق ــا ،وي ـ ـتـ ــولـ ــون ح ــال ـي ــا،
اس ـتــرجــاع ـهــا بــال ـقــوة امل ـس ـل ـحــة ،ه ــم ذات ـهــم،
ّ
ل ــم يـتـخـلــف ف ــي ال ـف ـصــل األخ ـي ــر إال ال ـع ــراق
«ال ــرسـ ـم ــي» ال ـح ــال ــي ،بـيـنـمــا ان ـض ـمــت قطر
(قاعدة أميركا في املنطقة) لحلقة املتآمرين
على ســوريــا ،في حني لم تكن شيئًا مذكورًا
على الخريطة ،بينما ّ
يعد ّ
تحول دولة مصر
مــن موقف الــداعــم للدولة الـســوريــة ،بموقف
قومي صلب فــي األزم ــة السابقة ،إلــى موقع
ً
املهاجمّ ،
ثم املراقب ،ثم املتذبذب حاليًا ،عامال
مؤثرًا جدًا في الفارق املقارن بني الفصلني.
سوريا بلد غامض ،مشاكس ،صعب االنقياد،
ي ـب ــدو ب ـش ـكــل دائـ ـ ــم ل ـغ ـزًا أش ـب ــه بــال ـطــاســم
للسياسيني الـغــربـيــن .كــانــت ســوريــا موقع
تـنــافــس بــن م ـصــر ،والـ ـع ــراق ،والـهــاشـمـيــن
ف ــي األردن ،وآل س ـعــود ف ــي الـخـلـيــج ،تــؤثــر
فيهم ،ويــؤثــرون بها ،ففيها انقلب الجيش
عـلــى الـنـظــام الـقــائــم ع ــام  1949بسبب نكبة
اح ـت ــال فـلـسـطــن ،وتــأس ـيــس دولـ ــة الـكـيـ ّـان
الـصـهـيــونــي ع ــام  ،1948فــأصـبــح ذل ــك ســنــة
في اإلقليم ،وشاعت االنقالبات على أنظمة
ال ـح ـك ــم ،وان ـت ـش ــرت ال ـ ـثـ ــورات «ال ـع ـس ـكــريــة»
فــي ال ــدول املـحـيـطــة تطلب رؤوس حكامها
التقليديني .وفيها دخــل أول نائب شيوعي
فــي الـشــرق إلــى الـبــرملــان ،ومنها صــدر أكبر
رصـيــد ثـقــافــي ع ــروبــي ،قــدمـتــه ســوريــة عبر
األح ــزاب الـقــومـيــة ،فطاملا اعتبر الـســوريــون

سوريا بلد غامض،
مشاكس ،صعب االنقياد،
يبدو لغزًا أشبه بالطالسم
للسياسيين الغربيين

بلدهم منطقة «مؤقتة» في طريق بلد أوسع
متشكل على طريق وحدة عربية كبرى .كانوا
يعتبرونه أمرًا واقعًا ،مقبول مؤقتًا .ويعود
ه ـ ــذا ال ـش ـع ــور إلرث ق ــدي ــم ش ـك ـل ـتــه س ــوري ــا
الكبرى ،ويرجع ،في مصدره القريب ،للحركة
الـقــومـيــة الـعــربـيــة ،الـتــي حــاربــت «الـتـتــريــك»
في فترة الحكم العثماني ،حيث شكلت بالد
الـشــام مركز املـقــاومــة ،واألح ــام العربية في
الـتـخـلــص مــن الـنـيــر الـعـثـمــانــي .ك ــان ظــاهـرًا
أن القوميني ،وهم يشاهدون سوريا تصبح
جذعًا بــدون أط ــراف ،بعد تقسيمها في عام
 1922إلى أربعة بلدان ،وجزء سليب ،أصبح
هدفهم الرئيسي االنتصار للقومية العربية،
وهاجسهم الوحدة العربية.
ب ـعــد ف ـشــل فــرن ـســا وبــري ـطــان ـيــا ف ــي عـ ــدوان
الـ ـس ــوي ــس ع ـل ــى مـ ـص ــر ،وبـ ـ ـ ــروز «ال ـخ ـط ــر»
الشيوعي في الــدول العربية ،أعلنت أميركا
مـبــدأ «أيــزن ـهــاور» لــوقــف الـنـفــوذ الشيوعي،
ودعــم الــدول الشرق أوسطية التي تتهددها
األفكار الشيوعية ،وسمح باستخدام القوات
العسكرية األميركية ،وقام وزير الخارجية،
دال ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ــإن ـ ـشـ ــاء تـ ـح ــالـ ـف ــات ل ـ ـصـ ـ ِّـد تـ ـق ـ ّـدم
الشيوعية إلى بلدان الشرق والعالم العربي.
بدا عام  1957وكأن سوريا تغير مسارها ،من
سيطرة الدول الغربية ،إلى دولة «شيوعية»،
والحقيقة أن القوميني في سوريا كانوا قد
كرهوا السيطرة الغربية الطويلة على البلد،
وك ــان شـعــورهــم الـقــومــي ع ــارم ــا ،وك ــان ثمة
تغيرًا ملحوظًا يحدث في تاريخ سوريا ،في

ما دعي «أزمة صيف  - »1957بحسب رواية
باتريك سيل ،في كتابه الصراع على سوريا
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ك ــان ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ال ـس ــوري ــة،
بنتائجها النزيهة ،قبل ذلك قد أكدت األمور
الـتــالـيــة  - :ف ــوز الـبـعــث كـمـمـثــل ع ــن غالبية
الجماهير.
 خسارة حزب الشعب أنهت مشروع الهاللال ـخ ـص ـيــب واالت ـ ـحـ ــاد م ــع ال ـ ـعـ ــراق ،وأف ـق ــدت
األم ــل ملــؤيــدي املـشــروع فــي النجاح بالطرق
السلمية.
 م ـ ـعـ ــاداة أمـ ـي ــرك ــا جـ ـ ــاءت ب ـخ ــال ــد ب ـك ــداشوخالد العظم ومعروف الدواليبي ،وصورت
الصحف األميركية أن سوريا صارت زعيمة
الشيوعية في الشرق.
 تكريس الحساسية الوطنية ،واالستقاللال ــوطـ ـن ــي ،ورفـ ـ ــض ك ــل أن ـ ـ ــواع األح ـ ـ ــاف مــع
الغرب.
التطلع نحو مصر عبد الناصر التي كانت
 ّت ــوق ــع االت ـفــاق ـيــة م ــع بــريـطــانـيــا لـلـجــاء عن
مصر.
ف ـق ــام خ ــال ــد ال ـع ـظ ــم ،وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،ب ــإج ــراء
معاهدة اقتصادية طويلة األمد مع االتحاد
الـســوفـيــاتــي ،وت ـ ّـم ط ــرد ثــاثــة دبلوماسيني
أميركيني (امللحق العسكري روبــرت مالوي،
والسكرتير ه ــوارد سـتــون ،ونــائــب القنصل
فرانسيس جـيـتــون) بتهمة الـتــآمــر إلسقاط
الـ ـحـ ـك ــم( ،وكـ ـ ـ ــان هـ ـ ــؤالء أول دب ـلــومــاس ـيــن
أميركيني توجه لهم تهمة التآمر لإلطاحة
بـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ــربـ ـي ــة مـ ـن ــذ الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة
ال ـثــان ـيــة) ،وأج ــري ــت تـغـيـيــرات ف ــي الـ ــرؤوس
العسكرية السورية املقربة من واشنطنّ ،
وتم
ّ
بضباط مقربني من السوفيات،
استبدالهم
ّ
فـجــن جـنــون أمـيــركــا ،وأعلنت أنـهــا ستطبق
ّ
«مبدأ أيزنهاور» في رد العدوان عن سوريا
من الخطر الشيوعي.
ك ــان ــت ت ــرك ـي ــا م ـن ــدري ــس ف ــي عـ ــام  1957قــد
أصـبـحــت «ج ـنــدرمــة اإلم ـبــريــال ـيــة» ،ووقـعــت
تحت السيطرة األميركية ،وأصبحت تنفذ
أوام ـ ــره ـ ــا ،وتـ ـه ــدد س ــوري ــا ب ــال ـت ــدخ ــل بـعــد
االشـتــراك مع أميركا ،والسعودية ،واألردن،
وال ـ ـع ـ ــراق ،ولـ ـبـ ـن ــان ،امل ــوافـ ـق ــون ع ـل ــى م ـبــدأ
أيــزن ـهــاور ،حيث ب ــدأت تــركـيــا ،مــن منتصف
الخمسينات ،تهدد بدخول سوريا عسكريًا،

