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ملّخص: 
الأزمة ال�سورّية هي اأزمٌة �سيا�سّيٌة واجتماعّيٌة عميقة، حتّول فيها احلراك ال�سعبّي اإىل 
املعار�سة  وجماعات  جهة،  من  معها  املتحالفة  والقوات  احلكومة  بني  ع�سكرّيٍة  مواجهٍة 
امل�سّلحة واملنّظمات الإرهابّية و ما ي�سّمى املجموعات »اجلهادّية«، من جهٍة اأخرى، نظراً 
حلجم التدّخالت اخلارجّية، والدعم الع�سكرّي، والتعبئة الطائفّية... بهذا اأ�سبحت اجلمهورّية 
هذه  تتناول  اأهلّيٍة«...  »حرٍب  ملخاطر  عر�سًة  واأكرث  العنف،  يف  غارقًة  ال�ّسورّية  العربّية 
الدرا�سة بالبحث والتحليل م�سّببات »ال�رضاع الأهلّي« ودينامّياته الدافعة باجّتاه »احلرب 

الأهلّية«، بالإ�سافة ملحاولة ر�سم �سيناريوهاٍت مل�ستقبل هذا ال�رضاع. 
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Civil Conflict in the Syrian Crisis: Dynamics,
Controls and Manifestations 

Abstract: 
Syrian crisis is a deep political and social crisis. It is a popular 

movement transformed into a military confrontation erupted between 
government on the one hand, and armed opposition groups and terrorist 
organizations “jihad”, on the other hand. Due to foreign interventions 
and military support to different sides, the Syrian Arab Republic soaked 
in violence, and there is risked of civil war. This study analyzes the causes 
of the conflict, dynamics driving toward civil war and draws scenarios for 
this conflict. 
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مقّدمة: 

ال�رضاع ظاهرٌة دائمٌة يف احلياة الب�رضّية منذ بدء التاريخ... ذلك لأّنه نتيجًة للتفاعل 
املكّونة  والفئات  الأفراد  بني  الأهداف  اختالف  اإىل  بال�رضورة  ُيف�سي  الذي  الجتماعّي 
ملجتمع ما من املجتمعات الإن�سانّية، واختالف الأهداف ين�ساأ غالبًا من ثالثة اأبعاد: البعد 
ووجهات  القيم،  من  منها  يتفّرع  وما  ال�سيا�سّي...  والبعد  الأيدلوجّي،  والبعد  القت�سادّي، 
النظر، والغايات... وقد تتداخل هذه الأبعاد مكّونًة ُبعداً واحداً يف اأحياٍن كثرية... و ))املجتمع 
ال�سورّي ك�سائر املجتمعات خا�سٌع حلتمّية ال�رضاع، ولكّن املجتمعات تختلف �رضاعاتها 
بح�سب امل�ستويات املعرفّية، والقيمّية، والقت�سادّية، وبح�سب نوعّية قوى ال�رضاع، ومقدار 
ا�ستجابتها للمفاهيم التي و�سل التاريخ الب�رضّي اإىل بلورتها(( )1(، وُي�سّكل ال�ّسعب ال�سورّي 
موزاييكًا �سكانّيًا موؤّلفًا من جمموعة من الطوائف، واملذاهب، والقومّيات، ومع هذا التنّوع 
الغنّي فقد مّتيز ال�سعب ال�ّسورّي بقدرته على التعاي�ض امل�سامل عرب تاريٍخ طويٍل من احلّكام 
والأنظمة، ولكّنه يواجه يف هذه الفرتة جتربًة قا�سيًة، تهدد وجوده وتاآلفه وتعاي�سه، ب�سبب 

ال�رضاع الدائر على الأر�ض ال�ّسورّية... 

إشكالّية الّدراسة: 

الرتابط  اأزمًة مرّكبًة، تقاطعت فيها على قاعدة  ال�ّسورية بو�سفها  الأزمة  اإىل  بالنظر 
تعميقها  واأ�سهم يف  والجتماعّية،  والقت�سادّية  ال�ّسيا�سّية  امل�ستوياُت  والتو�سط  والت�سابك 
تداخُل التناق�سات والتوازنات وامل�سالح الإقليمّية والدولّية على خطوط ال�رضاع يف �سياق 
دعمها لأ�سباٍب خمتلفة اأطراَف ال�رضاع، الأمر الذي اأّدى اإىل حتّول احلراك ال�سعبّي يف �سورية 
اإىل املظهر العنفّي امل�سّلح... ياأتي هذا البحث لري�سم �سورًة حول واقع »ال�رضاع الأهلّي« يف 

�سورية وم�ستقبله... 
وبذلك ُيحاول �لبحث �الإجابَة عن عدرّة ت�شاوؤالٍت، �أبرزها: 

ما تاأثري عامل الأزمة على بنية املجتمع ال�سورّي؟  ●
ما هي دينامّيات »ال�رضاع الأهلّي« يف �سورية و �سوابطه؟  ●
ما هي اأبرز جتّليات »ال�رضاع الأهلّي« يف املجتمع ال�سورّي؟  ●
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أهّمّية الّدراسة: 
ًة كبريًة، وتنبع هذه الأهّميَّة من ثالثة  تكت�سب درا�سة »ال�رضاع الأهلّي« يف �سورية اأهّميَّ
العتبار  اإىل  فبالن�سبة   ، ذاتيٌّ وثالثها   ، عمليٌّ وثانيها   ، اأكادمييٌّ  - علميٌّ اأّولها  اعتبارات، 
والتَّحليل م�سّببات  بالبحث  تتناول  الدِّرا�سة  فاإّنه يكمن يف كون هذه  الأكادميّي  العلمّي- 
هذا ال�رضاع ودينامّياته الدافعة باجّتاه »احلرب الأهلّية« ال�ّساملة، اإ�سافًة اإىل حماولة ر�سم 
�سيناريوهات م�ستقبل هذا ال�رضاع، وفيما يتعّلق بالعتبار العملّي لختيار مو�سوع البحث، 
واملجتمعات  ال�سورّي،  املجتمع  يف  مالحظتها  ميكن  عمليَّة  اآثار  وجود  اإىل  وبالنظر  ه  فاإنَّ
العربّية املجاورة، وم�ّسه ب�سكٍل مبا�رٍض ملفهوم العي�ض امل�سرتك، تعّد هذه الّدرا�سة م�ساهمًة 
عمليًة متوا�سعًة لكّل املهتّمني واملعنّيني والباحثني عن حلوٍل لهذه الظاهرة، كما اأّن درا�سة 
هذا البحث، ترتبط ب�سكٍل اأو باآخٍر باهتمامات الباحث، ولذلك ياأمل الباحث اأْن يقدِّم م�ساهمًة 
ًة متوا�سعًة ُت�ساف اإىل الأدبيَّات التي ناق�ست ظاهرة »ال�رضاع الأهلّي« يف املجتمع  علميَّ

ال�سورّي. 

فرضّية الّدراسة: 
ينطلق �لباحث يف تناوله مو�شوَع �لدر��شة من فر�شيرٍّة �أ�شا�شيرٍّة: 

مكّونات  - بني  املمتّدة  الجتماعّية  ال�رضاعات  �سكل  ياأخذ  �سورية  يف  ال�رضاع  بداأ 
ال�سعب ال�سورّي. 

حدود الّدراسة: 
2011م وحتَّى وقت  النطاق الزَّمني للبحث: ميتّد النِّطاق الزَّمنّي للدِّرا�سة منذ العام 
حركة  معه  انطلقت  الذي  العام  كونه   2011 للعام  الباحث  اختيار  وياأتّي  البحث،  اإمتام 
الحتجاجات ال�سعبّية داخل املجتمع ال�سورّي. النطاق املكايّن للبحث: يرتّكز البحث مكانّيًا 

على اأرا�سي اجلمهورّية العربّية ال�ّسورّية ب�سكٍل رئي�ض. 

منهجّية الّدراسة: 
اأو  الّدرا�سات التي ت�سف الو�سع الراهن وتف�رّضه  ي�سيع ا�ستخدام املنهج الو�سفّي يف 
ما هو كائٌن يف اأر�ض الواقع للظاهرة، وكذلك يف الّدرا�سات التي تهتّم بتكوين الفر�سّيات 
ٍة يف جمال الّدرا�سات الإن�سانّية،  واختبارها كما ُيعّد هذا النوع من البحوث ذا اأهّمّيٍة خا�سّ
اإزاء موقٍف معنّي، كما ُي�ستخدم  اآراء النا�ض واجّتاهاتهم  اأّنه ُي�ستخدم للك�سف عن  ول�سّيما 

اأي�سًا للوقوف على ق�سّيٍة حمّددٍة تتعّلق بجماعٍة اأو فئٍة معّينة. 
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مصادر البحث: 
امل�سادر الأولّية للبحث: هي امل�سادر التي تناولت ظاهرة ال�رضاع الأهلّي يف �سورية 
ب�سورٍة مبا�رضٍة ومنها درا�سة: عقيل حمفو�ض، »احلدث ال�ّسورّي مقاربة تفكيكّية«، )الدوحة: 
عامر،  نارميان  درا�سة:  اإىل  ،اإ�سافًة  ال�سيا�سات،2012(  ودرا�سة  لأبحاث  العربّي  املركز 
بدرخان علّي،حمّمد �سامي،حمّمد ديبو، »عوامل ال�سلم الأهلّي والنزاع الأهلّي يف �سورية«، 
امل�سادر  اأّما   ... �سورية،2013(  يف  والدميقراطّية  املديّن  املجتمع  مركز  عينتاب:  )غازي 
الثانوّية للبحث فهي امل�سادر التي تناولت اأحداثًا اأخرى ب�سورٍة مبا�رضة، ولكّنها تطّرقت 
ومنها:  البحث،  يتناولها  التي  الأ�سا�سّية  لالأحداث  تبعًا  مبا�رضة  غري  ب�سورٍة  امل�سكلة  اإىل 
ثامر عّبا�ض، الهوّية امللتب�سة – ال�سخ�سّية العراقّية و اإ�سكالّية الوعي بالذات، )بغداد: الزمان 
للطباعة والن�رض و التوزيع، ط1، 2012( ، اإ�سماعيل عبد الفّتاح عبد الكايف، »التعليم والهوّية 
يف العامل املعا�رض – مع التطبيق على م�رض«، �سل�سة درا�سات اإ�سرتاتيجّية، )اأبوظبي: مركز 
الباحثني  وكال   ،  )2011 ط1،   ،66 العدد  الإ�سرتاتيجّية،  والبحوث  للدرا�سات  الإمارات 
تطرق اإىل اإ�سكالّية الهوّية ب�سكٍل عاّم مّما دفع الباحث اإىل اقتبا�ض املفاهيم املرتبطة بتلك 

الإ�سكالّية وتطبيقها على النموذج ال�سورّي... 

متغرّيات البحث وتعاريفه: 
البحثّية  املتغرّيات  به  ترتبط  م�ستقاًل  بحثّيًا  متغرّياً  ال�ّسورّية  الأزمة  مفهوم  ُي�سّكل 
مبا�رضًة  يرتبط  تابعًا  متغرّياً  �سورية  يف  الأهلّي«  »ال�رضاع  ظاهرة  ُت�سّكل  بينما  الأخرى، 

مبجريات الأزمة ال�ّسورّية ويتفاعل معها. 

تعاريف البحث: 
يف  �رضارتها  بداأت  اأحداٌث  هي  ال�ّسورّي«  ال�سعبي  »احلراك  اأو  ال�ّسورّية«  »الأزمة 
دم�سق وحماة  اأخرى كريف  مدٍن  اإىل  تو�ّسعت  ثّم  2011م،   /3  /15 بتاريخ  درعا  مدينة 
وحم�ض، اختلطت يف هذه الأزمة املطالب ال�سعبّية الداخلّية يف احلرّية والإ�سالح ال�سيا�سّي 
اإعادة  الدولّية والإقليمّية يف حماولة  والقت�سادّي و الجتماعّي، مع تناق�سات امل�سالح 
ترتيب الن�سق الدويّل، لتتطّور لحقًا اإىل �رضاٍع م�سّلٍح على خلفّية التدّخل الدويّل و الإقليمّي 
القاعدة  )كتنظيم  الإرهابّية  املنّظمات  دخول  اإىل  اإ�سافًة  �سورية،  يف  م�ساحله  وتناق�ض 
»داع�ض«...(  وال�سام«  العراق  يف  الإ�سالمّية  »الدولة  وتنظيم  »الن�رضة«  �سورية  يف  وفرعيه 

على خّط الأزمة ال�ّسورّية.... 
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»ال�رضاع الأهلّي«: هو نتاٌج مبا�رٌض للنزاعات امل�سّلحة الأهلّية بني البيئات احلا�سنة 
اّتفاقّيات  اإىل  الإ�سايّف  الثاين  )الربوتوكول(  وفق  بالتعريف  وهي  النزاعات.  تلك  لأطراف 
جنيف املعقودة يف 12 اآب/ اأغ�سط�ض 1949 املتعّلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سّلحة 
قّواته  بني  معّينة  دولٍة  اإقليم  على  تدور  التي  »النزاعات  الأوىل:  ماّدته  يف  الدولّية  غري 
قيادٍة  حتت  مُتار�ض  اأخرى،  م�سّلحٍة  نظامّيٍة  جماعاٍت  اأو  من�سّقٍة  م�سّلحٍة  وقّواٍت  امل�سّلحة، 
ع�سكرّيٍة  بعملّياٍت  القيام  من  ميّكنها  ما  الفعلّية،  ال�سيطرة  اإقليمه  من  جزٍء  على  م�سوؤولٍة 

متوا�سلٍة ومن�ّسقة)2(. 

الّدراسات الّسابقة: 
ناق�ض عدد من الكتب و الّدرا�سات العلمّية مفهوم ال�رضاع الجتماعّي والأهلّي، ولكّن 

عدداً اأقّل منها ناق�ض ظاهرة »ال�رضاع الجتماعّي يف �سورية«، ولعلرّ �أبرزها: 
عقيل حمفو�ض،«احلدث ال�سورّي مقاربة تفكيكّية«، )الدوحة: املركز العربّي لأبحاث  -

ودرا�سة ال�سيا�سات،2012( . تنطلق الدرا�سة من مقولة رئي�سة باأّن ما يجري يف �سورية هو 
الدرا�سة  وتعالج هذه  املمكنة ملفهوم احلدث،  اأو  املحتملة  والدللت  املعاين  بكّل  »حدث« 

املفاهيم الفرعّية املرتبطة مبفهوم احلدث. 
-  Barbara F. Walter ,»The Four Things We Know About How Civil Wars

 End», POMEPS Briefings 22, The Project on Middle East Political Science,
 the Middle East Channel, December 18, 2013.

تعالج هذه الّدرا�سة الآلّية التي ميكن معها انتهاء احلرب الأهلّية والعوامل التي ت�سهم 
يف اإطالة عمر احلروب الأهلّية، مع التطبيق يف بع�ض احلالت على النموذج ال�سورّي. 

حمّمد اأبو رمان، الإ�سالمّيون و الدين والثورة يف �سورية، )عّمان: موؤ�ّس�سة فريدر�ض  -
ايربت،2013( . تتناول هذه الدرا�سة اخللفية الإيديولوجّية والتاريخّية للحركات الإ�سالمّية 
يف �سورية و اأجنداتها ال�ّسيا�سّية والدينّية، اإ�سافًة اإىل التحّديات التي تواجهها ب�سكٍل عاّم،و 
امل�سّلحة  الإ�سالمّية  اجلماعات  لفهم  حتليلّيًا  اإطاراً  تقدميه  يف  البحث  هذا  اأهّمّية  تكمن 
لها،  وال�سيا�سّية  الأيديولوجّية  لالجّتاهات  بناء خارطٍة  ال�سورّي، عرب  احلدث  والفاعلة يف 

وحجمها وح�سورها يف امل�سهد ال�سورّي... 

خمّطط البحث
اأوًل: ال�ّسمات العاّمة للمجتمع ال�سورّي.  ♦
ثانيًا: تاأثري عامل الأزمة ال�ّسورّية على بنية املجتمع ال�سورّي.  ♦
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ثالثًا: دينامّيات »ال�رضاع الأهلّي« يف �سورية و�سوابطه.  ♦
رابعًا: جتّليات »ال�رضاع الأهلّي« يف املجتمع ال�ّسوري.  ♦
خام�سًا: العمر املتوّقع »لل�رضاع الأهلّي« يف �سورية.  ♦

أوالً - الّسمات العاّمة للمجتمع الّسورّي:
بحوايّل  �سّكانها  عدد  يقّدر  و  ال�سمايّل،  العربّي  امل�رضق  اإقليم  يف  �سورية  تقع 
للمكتب  ال�ّسّكانّية  ال�ساعة  ح�سب  م   2014  /7  /11 بتاريخ  ن�سمة ً   »22726548«
املركزّي لالإح�ساء يف �سورية)3(، و مبعّدل زيادٍة �سّكانّيٍة �سنوّي مقداره 2 - %2.4 )4(، 
اأقاليم الوطن العربي تنّوعًا من حيث الرتكيب الإثنّي. ففي �سورية  اأكرث  وهذا الإقليم من 
التايل:  ال�سكل  على  تتوّزع  ولغوّيًة،  مذهبّيًة  و  دينّيًة  جماعًة  ع�رضة  �سبع  عن  يقّل  مال 
وهم  العلوّيون  الأغلبّية  هذه  يلي  ال�سّكان،  جمموع  من   %65 حوايل  متّثل  �سّنّية  اأغلبّيٌة 
م�سلمون  8% وهم  الأكراد  ياأتي  ثم   ،%8 امل�سيحّيون حوايل  ثم   ،%12 ي�سّكلون حوايل 
حوايل  ي�سّكلون  و  الدروز  ياأتي  ثم  كردّية،  لغتهم  اأّن  اإّل  )بغالبّيتهم(  مذهبًا  و�سّنٌة  دينًا 
3%، كما تتواجد اأقّلّيٌة اأرمنّيٌة ُت�سّكل حوايل 3% وهي اأقّلّيٌة م�سيحّيٌة وافدٌة من جمهورّية 
اأرمينيا كما تتواجد يف �سورية عّدة اأقّلّياٍت اأخرى ل يتجاوز عددها الآلف ومنهم ال�سيعة 
يترّ�شح  ال�سورّي  املجتمع  بنية  بتحليل  و   ، واليزيدّية)5(...  والإ�سماعيلّية  ع�رضّية  الثني 

ة:  مات �لعامرّ وجود جمموعة من �ل�شرّ
الآخر . 1 الطرف  الف�سيف�سائّي يف  جمتمع تعّددّي و لي�ض ف�سيف�سائّيًا: يكون املجتمع 

ة على الهوّية  النقي�ض للمجتمع املتجان�ض، فهو يتاألف من عّدة جماعاٍت تغلب هوّيتها اخلا�سّ
العاّمة، وتّت�سف العالقات فيما بينها بالرتاوح بني عمليتي التعاي�ض والنزاع وعدم الّتفاق 
حول الأ�س�ض العاّمة، ومّما ير�ّسخ النق�سامات بني هذه اجلماعات ويوؤّدي اإىل النزاع، وجود 
ال�ّسيا�سّية و القت�سادّية واملدنّية و يف املكانة الجتماعّية، بالإ�سافة  فروٍق يف احلقوق 
اإىل الفروقات يف الهوّية، بينما يتكّون املجتمع التعّددّي من عّدة جماعاٍت حتتفظ بهوّيتها 
ة و الهوّية العاّمة، ومن  ة، ولكّنها متّكنت من اإيجاد �سيغة تاآلف بني الهوّية اخلا�سّ اخلا�سّ
الندماج،  والت�سديد على �رضورات  الأ�س�ض  التفاهم حول بع�ض  اإقامة دولٍة مركزّية، ومن 
واعتماد نظاٍم تربويٍّ موّحد)6(، وجند هذا النمط يف احلالة ال�ّسورّية. غري اأّن هذه املجتمعات 
التعّددية قد تعاين بني فرتٍة واأخرى من اأزماٍت داخلّيٍة ب�سبب تدّخالت من اخلارج، اأو ب�سبب 
ت�سّلط الأكرثّية اأو اإحدى الأقّلّيات على مراكز النفوذ والقّوة، مرتافقًة مع غياب الدميقراطّية 

واإقرار التنّوع، وهذا ما ح�سل مع بداية العام 2011م يف احلالة ال�ّسورّية. 
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يف . 2 الرتّكز  اإىل  �سورية  يف  الرئي�سة  الثنّية  اجلماعات  متيل  اجلغرايّف:  الرتكيز 
جبال  منطقة  يف  اأ�سا�سيٍّ  ب�سكٍل  يرتّكزون  فالعلوّيون  �سورية،  من  معّينٍة  جغرافّيٍة  مناطق 
الالذقّية، بينما يرتّكز الدروز يف حمافظة ال�سويداء، و الأرمن يف حمافظة حلب، والأكراد 
اأ�سهم يف ف�سل التكيف الثقايّف )التثاقف( للمجتمع  يف منطقة الفرات الأعلى. هذا الرتكيز 
ال�سورّي، فالتثاقف هو العملّية التي ي�ستطيع الفرد اأو اجلماعة عن طريقها اكت�ساب ال�سفات 
احل�سارّية جلماعٍة اأخرى من خالل الّت�سال اأو التفاعل بينهما، غري اأّن التثاقف بالن�سبة 
للفرد هو عملية تعّلٍم اجتماعّي اأ�سبه بعملّية التن�سئة الجتماعّية، وُيق�سد بعملّية »التن�سئة 
اأّنها  الذي يعي�ض فيه، كما  الفرد قيمًا ومفاهيم وثقافة جمتمعه  الجتماعّية عملّية تلقني 
تت�سّمن التفاعل القائم بني الفرد واأ�رضته اأو جمتمعه، بحيث ي�سبح متدّربًا على اأداء جمموعة 
اأدوار حتّدد منط �سلوكه اليومّي التي تلعب فيها اللغة دوراً جوهرّيًا«)7(، اأّما بالن�سبة للمجتمع 
فالتثاقف هو عملّية انت�سار القيم واملقايي�ض والأحكام الجتماعّية اإىل املجتمعات الأخرى 
مع تعّر�سها لعملّية التبّدل التي جتعلها من�سجمًة مع ظروف املجتمعات التي دخلت اإليها 
واأحوالها)8(، وكنتيجٍة للرتكيز اجلغرايّف احلا�سل يف املجتمع ال�سورّي ف�سلت عملّية »التكيف 
الثقايّف املجتمعّي« مبعنى: عدم حدوث ال�ستجابات وردود الأفعال املطلوبة و التي يعّدل 
مع  املطلوب  الن�سجام  يحدث  لكي  اخلارجّية  بيئته  اأو  النف�سّي  وتكوينه  �سلوكه  الفرد  بها 
للخ�سائ�ض  ال�سورّي  ال�سعب  نف�سه، ونتج عنها جهل  الأخرى يف املجتمع  بقّية اجلماعات 
احل�سارّية واملعرفّية ملكّوناته، مّما عّزز حالة اخلوف والعزلة، واأحيانًا العداء بني مكّوناته. 

الغرتاب عن الّذات: يق�سد بحالة الغرتاب عن الذات يف املجتمع ال�سورّي ) )اأمران: . 3
فقدان املجتمع ال�سورّي ال�سيطرة على موؤ�ّس�ساته، بل �سيطرة هذه املوؤ�ّس�سات على املجتمع((

مقّدمها  ويف  للمجتمع،  واملوّجه  املنّظم  دور  تلعب  املوؤ�ّس�سات  هذه  اأ�سبحت  بحيث   ،)9(

الأحزاب ال�سيا�سّية بقيادة حزب البعث العربّي ال�سرتاكّي واملنّظمات التابعة لها و املكّر�سة 
�سابقًا باملادة 8 من د�ستور1973 *، والتي هيمنت على امل�سهد ال�سيا�سّي والجتماعّي يف 
�سورية بغياب وجود ممّثلني حقيقّيني عن املجتمع يف هذه املوؤ�ّس�سات نظراً لتعرّث العملّية 
الدميقراطّية داخل هذه املوؤ�ّس�سات احلزبّية، فمثاًل )انعقد املوؤمتر القطرّي الثامن حلزب البعث 
العربّي ال�سرتاكّي بتاريخ 5/ 1/ 1985م بينما انعقد املوؤمتر القطرّي التا�سع بتاريخ17/ 
6/ 2000م( . ثانيًا: عدم قدرة املجتمع ال�سورّي على التحّكم مب�سريه على ح�ساب الت�سليم 
بوظيفة ال�ّسلطة ال�ّسيا�سّية التي ترك لها حق الت�رّضف مب�ستقبل البالد، ومرّد ذلك اإىل اأمرين: 
اأّولهما ال�سخ�سّية القوّية للرئي�ض الراحل حافظ الأ�سد وتكري�ض فكرة »الرئي�ض التاريخّي«، 
لإرادة  الفعلّية  وتبعّيتها  بل  الت�رضيعية )متثياًل ووظيفًة(  ال�ّسلطة  فعالّية  وثانيهما: �سعف 
ال�ّسلطة التنفيذّية، بهذا املعنى حدثت حالة الغرتاب املجتمعّي يف �سورية)10(، وما زاد من 



174

أ. سومر منير صالح
الصراع األهلّي في األزمة السوريّة 

دينامّياته وضوابطه وجتلّياته

واجتماعّيٍة  �سيا�سّيٍة  ا�سطراباٍت  من  حاليًا  يعانيه  ما  ال�ّسورّي  املجتمع  اغرتاب  تعقيدات 
اأقرب اإىل مفهوم »احلرب الأهلّية«. 

ال�سورّي روابط اجتماعيٌة م�ستقرٌة و منتظمة، . 4 جمتمع تقليدّي: ت�سود يف املجتمع 
التن�سئة الجتماعّية، و بهذا املعنى  ال�ّسورّية بوظيفة  »الأهلّية«  وتقوم اجلماعات املحلّية 
دور  يكون  احلالة  الفرد، ويف هذه  اأي  اجلزء  قبل  ال�سورّي موجوداً  الجتماعّي  الكّل  يكون 
الّدور  لعب  اإىل  ال�ّسورية متيل  الّدولة  كانت  الجتماعّية.  التن�سئة  عملية  الدولة �سعيفًا يف 
الرئي�ض يف عملية التن�سئة ال�ّسيا�سّية، وتركت للجماعات املحلّية عملّية التن�سئة الجتماعّية، 
اإىل و�سع املجتمع ال�ّسورّي التعّددّي التقليدّي  مّما فاقم الأو�ساع الجتماعّية �سوءاً، نظراً 
مع وجود فروقاٍت ثقافّية بني اأبناء البلد الواحد، الأمر الذي عّزز حالة النغالق املجتمعّي 

بني مكّوناته. 

ثانياً - تأثري عامل األزمة الّسورّية على بنية اجملتمع السورّي: 
باعتبار  »دولتّي«  وا�ستقالٍل  حتّرٍر  حركات  بفعل  العربّية  القطرّية  الّدولة  تن�ساأ  ))مل 
ال�سلطة،  اىل  الو�سول  كيفّية  عن  البحث َ  كانت  بل  »الدولة«  مل�رضوع  تكن  مل  الأولوّية  اأّن 
وتثبيتها، مّما جعل النخب احلاكمة يف عمق الأزمة الفكرّية و ال�سيا�سّية متمّثلة يف مواجهة 
اإرث ال�ستعمار التقليدّي، مّما عّمق الو�سول اإىل البنية الدولتّية واملجتمعّية ال�ّسليمة(()11(، 
من  اأعقبها  وما  �سابقًا،  ال�سوفييتّي  الحّتاد  تفّكك  و  ال�سرتاكّية  املنظومة  �سقوط  بعد  و 
تغرّياٍت دولّيٍة يف مقّدمها غزو دولٍة عربّيٍة وهي العراق لدولٍة عربّيٍة �سقيقٍة وهي الكويت، 
ال�سرتاكّية  الثقافة  قيم  بعده  تال�ست  العربّية،  ال�سوؤون  يف  دويلٍّ  تدّخٍل  من  اأنتجه  وما 
القومّية، وهي الأ�سا�ض الذي اعتمده الرئي�ض الراحل حافظ الأ�سد ك�سبيٍل لتوحيد املجتمع 
1973م، وحتّولت  بد�ستور  املكّر�سة  و  الع�رضين  القرن  ال�سبعينّيات من  بداية  ال�سورّي مع 
بعدها موؤ�ّس�سات احلزب القائد- حزب البعث العربّي ال�سرتاكّي- اإىل هياكل �سلطوّية من 
ال�سارع  التاأثري يف  قادرة على  ثقافّيٍة جديدٍة  اأّية طروحاٍت  بغياب  احلزّبيني،  امل�سوؤولني 
�سّق  حتاول  بديلٍة  كثقافٍة  ال�سلفّي  ولحقًا  ال�سيا�سّي«  »الإ�سالم  ثقافة  بداأت  هنا  ال�سورّي، 
الفراغ  م�ستغّلًة  ال�ّسيا�سّية  ال�ّسلطة  اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  ال�سورّي  املجتمع  يف  طريقها 
ال�سورّي ثقافّيًا، وغياَب روؤيٍة وا�سحٍة حلّل م�سكالته القت�سادّية و  احلا�سل يف املجتمع 

الجتماعّية وال�ّسيا�سّية و م�شتفيدًة من عدرّة عو�مل: 
وجود تناق�ٍض وتبايٍن وا�ستقطاٍب اجتماعيٍّ و طبقٍيّ وا�سٍح يتجّلى برتاكم الرثوة  -

بجانب، والفقر والبطالة واحلرمان والتهمي�ض.. يف اجلانب الآخر. 
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�سكل ال�ّسلطة ال�ّسيا�سّية والذي بدا يف حلظاٍت تاريخّيٍة باأّنها مُتثل طائفًة بعينها، اأو  -
اأّنها حار�سٌة مل�سالح هذه الطائفة. 

للطبّيعة  - التاّم  التجاهل  مع  ال�سورّي،  العلمايّن  النهج  يف  الوا�سحة  املبالغة 
ثمانينّيات  و حلب يف  اأحداث حماة  على  فعٍل  كرّد  اأتى  والذي  ال�سورّي  لل�سعب  »امل�سلمة« 
القرن الع�رضين*، الأمر الذي اأوجد نوعًا من الحتقان لدى هذه ال�رضائح من املجتمع ال�سورّي 

�سد »طبيعة النظام« القائم. 
التقارب ال�سورّي – اخلليجّي يف اأعقاب حرب اخلليج الثانية يف العام 1991، الذي  -

�سمح بت�سّلل الأفكار الوّهابّية اإىل بنية املجتمع ال�سورّي، و من خالل العمالة ال�ّسورّية يف 
ًة.  اخلليج خا�سّ

اأحداث مدينة حماة ال�ّسورّية يف العام 1982م، والذي جرى ت�سوير اأحداثها على  -
اأّنها عنٌف طائفيٌّ من اأقّلّيٍة علوّيٍة حاكمة �سّد اأغلبيٍة �سّنّيٍة – وهو جماٍف للواقع طبعًا- . 

2011م، متاأثرًة مبا جرى من  اآذار   15 ال�سعبّي« يف  �سورية مرحلة »احلراك  دخلت 
و  وليبيا،  اليمن  يف  بعدها  ومن  2011م،  العام  بداية  وم�رض  تون�ض  يف  �سبقتها  اأحداٍث 
حتّولت لحقًا اىل نزاٍع م�سّلٍح حيث جنحت بع�ض القوى الإقليمّية والدولّية يف �سحن ال�سارع 
املعار�ض ال�سورّي مذهبّيًا و طائفّيًا على خلفّية العوامل ال�ّسابقة، وخلق حالة من ال�سدام 
امل�سّلح مع الّدولة ال�ّسورّية وت�سوير هذا ال�سدام على اأّنه �سداٌم طائفيُّ يف املجتمع ال�سورّي، 
اأداة التعبئة املذهبّية لهذا ال�رضاع... ولكن  عرب عدد من و�سائل الإعالم التي اّتخذت �سكل 
و قبل اخلو�ض يف مفاعيل احلدث ال�سورّي على بنية املجتمع ال�سورّي ينبغي حتديد طبيعة 
هذا احلدث: اأهو »�رضاٌع اأهلّي« اأم »حرٌب اأهلّية«؟ ، فاحلرب الأهلّية تعني وفق الراأّي ال�سائد 
يف القانون الدويّل املعا�رض، »حالة القتال الذي ينح�رض بني اأطراٍف مدنّيٍة ت�سيطر كّل فئٍة 
فيه على قطعٍة معّيٍنة من الأر�ض ويكون لها اإدارة منّظمة علنّية، كما هو احلال يف احلرب 
مبا�رٌض  نتاٌج  فهو  الأهلّي«  »ال�رضاع  اأّما  وال�سومال«)12(،  وال�سودان  واللبنانّية  الإ�سبانّية 
بالتعريف  وهّي  النزاعات.  تلك  لأطراف  احلا�سنة  البيئات  الأهلّية بني  امل�سّلحة  للنزاعات 
)اأي النزاعات امل�سّلحة( وفق )الربوتوكول( الثاين الإ�سايّف )1977( امل�ساف اإىل اّتفاقيات 
جنيف املعقودة يف 12 اآب/ اأغ�سط�ض 1949 املتعّلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سّلحة 
غري الدولّية يف ماّدته الأوىل: »النزاعات التي تدور على اإقليم دولٍة معّينة بني قّواته امل�سّلحة 
وقّواٍت م�سّلحٍة من�سّقٍة اأو جماعاٍت نظامّيٍة م�سّلحٍة اأخرى متار�ض حتت قيادة م�سوؤولة على جزء 
من اإقليمه ال�سيطرة الفعلّية، ما ميّكنها من القيام بعملّياٍت ع�سكرّيٍة متوا�سلٍة ومن�ّسقة«)13(، 
ويبدو التعريف الثاين اأقرب اإىل احلالة ال�ّسورية، وقد ك�سفت هذه الأزمة عن تعقيد العوامل 
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الداخلة فيها من عوامَل اجتماعّيٍة و �سيا�سّيٍة واقت�سادّيٍة داخلّيًا، اإىل عوامل جيوبولتيكّية 
ال�سورّي،  املجتمع  على  والجتماعّي  الإن�سايّن  الو�سع  يف  الأزمة  هذه  اأّثرت  لقد  خارجّيًا. 
فربغم تنامي فكرة املجتمع املديّن اإّل اأّن الأزمة الراهنة اأدت على امل�ستوى الفردّي داخل 
ب و التطّرف، وتاأّثرت �سلبًا الأفكار  املجتمع اىل تدهور العالقات الجتماعّية وانت�سار التع�سّ
والقيم الجتماعّية من خالل تنامي اأفكار النتقام من الآخر و �سلوكّيات هذا التنقام، مّما 
ت�سّبب بخ�سارٍة جمتمعّيٍة �سورّيٍة على �سعيد الت�سامن و الن�سجام الجتماعّي)14(، اأّما على 
�سعيد البنية املجتمعّية فقد بداأ املجتمع ال�سورّي ياأخذ �سكل املجتمع النتقايّل ال�سخ�سايّن، 

وتعمرّقت حالة �الغرت�ب و �ل�شتات �ملجتمعيرّني: 
ال�ستقطاب يف املجتمع: اأّدت مفاعيل احلدث ال�سورّي اإىل اإحداث انق�ساماٍت عمودّيٍة . 1

اإحداث  اإىل  النق�سامات  اأّدت هذه  ال�سورّي ب�رضائحه املختلفة، وبدورها  بنية املجتمع  يف 
الطائفّي  اأو  الدينّي  لالنتماء  تبعًا  اأخرى  و  �رضيحٍة  حّدتها بني  تفاوتت  فرٍز حقيقّي  حالة 
اأو الثنّي، اأو النتماء لطبقة اجتماعّيٍة اأو منطقٍة جغرافّيٍة بعينها، حالة الفرز احلاّدة هذه 
بني موؤّيدي »احلراك ال�سعبّي« و موؤّيدّي »النظام«، تاأّثر بها جميع ال�سورّيني �سواٌء اأكان على 
امل�ستوى ال�سخ�سّي من حيث العالقات العائلّية والعالقات مع الأ�سدقاء وزمالء العمل، اأم 
من حيث التفاعالت الجتماعّية بني املجموعات الب�رضّية الأو�سع ذات النتماءات املختلفة 
املكّونة للمجتمع ال�سورّي، هذه احلالة اأّدت بدورها اإىل خلق جوٍّ من ال�ستقطاب احلاّد يف 
املجتمع ال�سورّي و الذي اأخذ اأ�سكاًل متعّددًة اجتماعّيًة واقت�سادّيًة و�سيا�سّية، ولكّن اأ�سواأها 

كان ال�ستقطاب الطائفّي)15(. 
اجّتاهاٍت . 2 ثالثة  الراهنة  الأزمة  بفعل  ال�سورّي  املجتمع  تتجاذب  انتقايّل:  جمتمع 

ال�سورّي  املجتمع  العلمايّن يف  و  القومّي  النزوع  قوى  الأّول حداثّي متّثله  اأ�سا�سّيٍة:  فكرّيٍة 
اجّتاٌه  الثاين:  التّيار  و  املعامل،  مكتملة  غري  بروؤيٍة  ولو  احلديثة  املدنّية  الّدولة  وم�رضوعه 
�سلفيٌّ متّثله جماعات القوى الثيوقراطّية الغيبّية وم�رضوعها »دولة الإ�سالم«، وهذا التّيار 
مدعوٌم من جماعات التكفري الأ�سولّية الوافدة اإىل �ساحة ال�رضاع ال�ّسورّي، والتّيار الثالث: 
يبدو  والذي  املعتدل«  »الإ�سالم  اجّتاه  وميّثله  ال�سابقني  الجّتاهني  من  املنت�سف  يف  يقع 

اأقرب اإىل الجّتاه الأول يف مواجهة القوى الثيوقراطّية الغيبّية. 
ال�سورّي . 3 املجتمع  يف  الجتماعّية  العالقات  تّت�سف  العالقة:  يف  ال�سخ�سانّية 

الفرد كما على املجتمع، ويعني  الأزمة بال�سخ�سانّية، وبتغليب مفهوم اجلماعة على  بعد 
من  معها  هم  يتعاملون  كما  املواطنني  مع  تتعامل  الدولة  ))»اأّن  بال�سخ�سانّية  الباحث 
خالل اجلماعات التقليدّية، الأمر الذي يزيد من نفوذ هذه اجلماعات و يعّزز نظام الوا�سطة 
و املح�سوبّية(()16(، واأتت هذه العالقة مع بدايات الأزمة عندما بداأت الدولة بعقد لقاءاٍت 
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مع »وجهاء« بع�ض املناطق بغر�ض التعّرف على حاجّيات املناطق التي ينتمي لها هوؤلء 
» الوجهاء« و مطالبها، ولحقًا تعّزز نفوذ هذه » الوجاهات« بفعل ما ي�سّمى »امل�ساحلة 
هذه  الدولة.  �سلطة  على  اخلارجني  اأو�ساع  لت�سوية  الوجهاء«   « هوؤلء  وم�ساعي  الوطنّية« 

العالقة ُت�سكل عائقًا اأمام قيام جمتمٍع مدينٍّ قويٍّ باأحزابه وت�سكيالته املوؤ�ّس�سية. 
ال�ستقرار . 4 ب�ِسمة  خلت  عقوٍد  مدى  على  ال�سورّي  املجتمع  متّيز  ال�سورّي:  النزوح 

املجتمعّي با�ستثناء حالٍت من النزوح الق�رضّي يف مرحلة ما قبَل الدولة الوطّنية ال�ّسورّية 
)تهجري الدولة العثمانّية بع�َض العائالت على اأ�سا�ٍض طائفيٍّ من مدينة حلب باجّتاه جبال 
يف  ال�ّسورّية  الوطنّية  الدولة  ن�سوء  بعد  ر�سوخًا  امليزة  هذه  ال�سورّي()17( وازدادت  ال�ساحل 
اأربعينّيات القرن املا�سي، غري اأّن م�سارات احلرب الدائرة يف �سورية غرّيت من هذه ال�سمة، 
وحتّول املجتمع ال�سورّي اإىل باحٍث عن مالذات اآمنة بفعل العملّيات الع�سكرّية الدائرة على 
الأر�ض ال�ّسورّية، حيث جتاوز عدد املهجرين ال�سورّيني عتبة �ستة ماليني �سخ�ض، يف ظّل 
انعدام بوادر على نهاية هذا التدّفق من الب�رض، حيث ت�سري احلرب يف عامها الرابع ومازال 
النزوح ال�سورّي م�ستمّراً، وياأخذ هذا النزوح �سكلني: النزوح الداخلّي اإىل املناطق الآمنة يف 
الداخل ال�سورّي ويقدر بـ 4.25 مليون نازٍح �سورّي، والنزوح اخلارجّي ويقدر مبليويّن لجئ 
اإىل الدول املجاورة والدول الأخرى، حيث ت�ست�سيف دول اجلوار ال�ّسورّي حوايل 97% من 

املهّجرين ال�ّسورّيني يف اخلارج)18(. 

ثالثاً - ديناميّات »الصراع األهلّي« يف سورية و ضوابطه: 
ما ز�ل �ل�رش�ع �الأهليرّ يف �شورية م�شتمررّ�ً على خلفيرّة: 

من . 1 واحداً  الأو�سط  ال�رضق  ُيعّد  الأو�سط«:  »ال�رضق  منطقة  يف  الطائفّي  ال�ستقطاب 
اأكرث اأقاليم العامل تعّدديًة، على �سعيد ن�سيجه الجتماعّي وبنيته الثقافّية، ويعّد املجتمع 
العربّي جمتمعًا تعّدديًا تتجّلى تعّددّيته اثنّيًا وح�سارّيًا واإيكولوجّيًا، و ت�سهد منطقة »ال�رضق 
الأو�سط« توّتراً متزايداً ع�سكرّيًا واأمنّيًا و�سيا�سّيًا انعك�ض ا�ستقطابًا طائفّيًا بني دول اخلليج 
توّتراً  الإيرانّية عاّمة  اخلليجّية-  العالقات  ت�سهد  اإيران، حيث  الإ�سالمّية يف  و اجلمهورّية 

ملحوظًا على خلفّية: 
الذي  - واملذهب  العربّي،  اخلليج  يعتنقه حّكام  الذي  املذهب  الطائفّي بني  اخلالف 

تتبّناه اإيران)19(. 
1991م،  - عام  اخلليج  حرب  منذ  اخلليج  منطقة  يف  الع�سكرّي  الأمريكّي  الوجود 

القومّي  الأمن  يعّر�ض  مّما   ،2003 العام  يف  للعراق  الأمريكّي  الحتالل  بعد  وازدياده 
الإيرايّن للخطر. 
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الراهنة،  - ال�ّسورّية  الأزمة  خلفّية  على  الإيرانّية  اخلليجّية-  العالقات  يف  الت�سّنج 
والأزمة البحرينّية. 

التخوف اخلليجّي من الربنامج النووّي الإيرايّن: حيث اأ�سار الأمري ال�سعودي تركي  -
�ستجد  ال�ّسعودية  فاإّن  النووية  اإنتاج قنبلتها  اإيران من  اقرتاب  اأّنه يف حال  اإىل  الفي�سل*« 
نف�سها جمربًة على ال�رضوع يف اتخاذ خطواٍت دراماتيكّيٍة وانتهاج �سيا�ساٍت معّينة قد توؤدي 

اإىل اآثاٍر غري حم�سوبة)20(«... 
تنعك�ض حالة التوتر تلك على طبيعة ال�رضاع يف �سورية حيث تدعم القوى اخلليجية 
حّدة  من  يزيد  مّما  �سورية  يف  »ال�سيعّية«  القوى  اإيران  وتدعم  »باجلهادّيني«،  ي�سّمى  ما 

ال�ستقطاب الطائفّي يف ال�رضاع الدائر... 
انهيار الإطار الوطنّي لل�رضاع يف �سورية: اأّي اأّنه مل يعد �رضاعًا �سورّيًا حم�سًا، اإّنه . 2

اليوم �رضاٌع مرّكٌب، تختلط فيه املطالب الجتماعّية مع �سمات »احلرب الأهلّية«، مع �رضاٍع 
، و جت�سد هذا النهيار يف جملٍة من العوامل:  اإقليميٍّ ودويلٍّ

اأجهزة  - ال�ّسورّية مب�ساعدة  الأر�ض  اإىل  التكفريّيني«  املئات من »اجلهادّيني  دخول 
الأجانب«  املقاتلني  عدد  من  الدّقة  وجه  على  التاأّكد  ال�سعب  من  و  دولّية:  ا�ستخباراٍت 
الإرهابّيني« الذين يخو�سون احلرب يف �سورية، وما البلدان التي قدموا منها ب�سبب الطبيعة 
ال�رّضّية لل�سبكات املختلفة امل�سوؤولة عن اإر�سال املقاتلني ال�سلفّيني اإىل �سورية حيث يهيمن 
العرب على قائمة »اجلهادّيني« الأجانب الذين لقوا حتفهم يف �سورية، كما اأّن ت�سعة من بني 

اأعلى ع�رض دول ممّثلة هي من العامل العربّي ح�سب اجلدول الآتي: 

- Aaron Y. Zelin, “Foreign Jihadists in Syria: Tracking Recruitment Net-
works”, POLICYWATCH 2186, The Washington Institute for Near East Poli-
 cy, Washington D. C, December 19, 2013,p3- 4
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اإعالميٍّ  م�سدٍر   1500 لنحو  ا�ستق�سائّية  درا�سة  ال�سابقة”فاإّن  الدرا�سة  وبح�سب 
اأجنبّيًا  مقاتاًل   11000 و   3400 بني  ما  اأّن  اإىل  ت�سري  عديدة  بلغاٍت  وجهاديٍّ  وحكوميٍّ 

دخلوا اإىل �سورية منذ اندلع العنف امل�سّلح يف �سورية”. 
الدخول الع�سكرّي الرتكّي يف �سلب املعارك الع�سكرّية الدائرة على الأر�ض ال�ّسورّية:  -

حيث اإّن احلكومة الرتكّية يف عام 2011 قطعت جميع عالقاتها الدبلوما�سّية مع احلكومة 
ل�سالح  ال�سلطة  عن  بالتخلي  الأ�سد  الرئي�ض  باإقناع  الرتكّية  امل�ساعي  ف�سل  بعد  ال�ّسورّية، 
املعار�سة ال�ّسورّية، وبداأت يف دعم جماعات املعار�سة ال�ّسورّية التي ت�سعى لالإطاحة به، 
ت�سليحّيًا ولوج�ستّيًا، اإ�سافًة اإىل الدعم الع�سكرّي املبا�رض كـ )حادثة اإ�سقاط الطائرة ال�ّسورّية 
يف ريف ك�سب بتاريخ 23/ 3/ 2014، وقبلها اإ�سقاط الطائرة ال�ّسورية بتاريخ 16/ 9/ 
وحوداث الق�سف املدفعّي الرتكّي على الأرا�سي ال�ّسورّية 24/ 3/ 2014، والذي   2013
اأ�سهم بدخول مئات “اجلهاّديني” اإىل مدينة ك�سب ال�ّسورّية قادمني من الأرا�سي الرتكّية، 
حيث نقلت وكالة الأنباء الر�سمّية »�سانا« عن م�سدٍر يف احلكومة ال�ّسورّية قوله يف بيان 
�سمل »ق�سفًا  الرتكّي على مدينة ك�سب  العدوان  “اإّن  املدفعّي:  الق�سف  تعليقًا على حادثة 
بالدّبابات واملدفعّية على الأرا�سي ال�ّسورّية لتاأمني التغطية لدخول الع�سابات الإرهابّية 
امل�سّلحة من الأرا�سّي الرتكّية اإىل داخل �سورية«)21(.... وهذا يعك�ض التوّرط الرتكّي الفعلّي 

فيما يجري يف �سورية منذ بداية الأزمة... 
القّوات  - قامت  حيث  �سورية:  يف  الدولة  لإ�سعاف  »الإ�رضائيلّي«  الع�سكري  الدخول 

»الإ�رضائيلّية« ب�سّن عدوان ع�سكريٍّ جويٍّ على الأرا�سي ال�ّسورّية بتاريخ 30/ 1/ 2013، 
بريف  �سورّية  ع�سكرّية  مواقع  على   2013  /5  /4 بتاريخ  و�ساروخيٍّ  جويٍّ  وعدوان 
الدولة  على  م�ستجّدة  �سغط  برافعة  امل�سّلحة  امليدانّية  املعار�سة  مّد  بهدف  دم�سق)22( 
يف  وتركيزها  قواها  ا�ستجماع  دون  حتول  جديدة،  بجبهة  اإ�سغالها  خالل  من  ال�ّسورّية 
املواجهة القائمة، اإ�سافًة اإىل اإحراج الدولة ال�ّسورّية معنوّيًا واأخالقّيًا عرب اإظهارها مبظهر 

الدولة ال�سعيفة غري القادرة على الرّد نظراً ملا تعي�سه من اأزمٍة وطنّية. 
اآذار عام  - ال�ّسورية امل�ستمّرة منذ  ُت�سّكل الأزمة  ال�ّسورّية:  التدّخل الدويّل يف الأزمة 

اأقامتها الدولة  اإقليمّيٍة ونظم دولّية، بحكم العالقات التي  بني نظٍم  ا�ستباك  نقطة   2011
وارتباط ذلك بال�رضاعات اجلارية يف املنطقة، ول�سّيما  املا�سية،  العقود  ال�ّسورّية خالل 
ال�رضاع مع »اإ�رضائيل«. و بذلك مل تعد الأزمة ال�ّسورية اأزمًة داخلّية، واإمّنا باتت تعبرياً عن 
اإىل لبنان عرب �سورية، وبذلك فاإّن هذه املنظومة  اإيران  اإقليمّيٍة وا�سعة، متتد من  منظومٍة 
تبدو كتلًة واحدًة معنّيًة مبا يجري يف �سورية. اأّما دولّيًا فقد كانت ال�ّساحة ال�ّسورّية ميدانًا 
ع حلف الأطل�سّي يف دول الكتلة ال�سوفيتّية املنتهية، من  لال�ستباك الرو�سّي- الأطل�سّي فتو�سُّ
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الطبيعّي اأن تقابله ال�ّسيا�سة الرو�سّية التي ت�سعى اإىل مواجهة هذا التوّجه عرب جبهاٍت عّدة 
اآ�سيا التي ت�سّكل فيها كّل من �سورية واإيران قواعَد ارتكاٍز جوهرّيًة، الأمر  من بينها غرب 

الذي حول ال�ّساحة ال�ّسورّية اإىل ميدان ا�ستباٍك بني امل�سالح الدولّية املتناق�سة. 
اأبرز  - ال�ّسورّية:  الأزمة  خّط  على  ال�سيعّية  والعنا�رض  اللبنايّن  اهلل«  »حزب  دخول 

و�رضع  املقاتلة،  وقّواته  وقيادته  اللبنايّن  اهلل«  »حزب  لـ  كبرياً  حتّديًا  �سورية  يف  ال�رضاع 
»احلزب« يف �سّن حمالٍت حربّية م�ستمّرٍة للمّرة الأوىل يف تاريخه بدءاً من ربيع2013)23(، 
لقتالهم ويف مناطق غري ماألوفة  اإليهم ومل يكن م�ستعداً  اأعداًء مل ي�سع  ووجد نف�سه يواجه 
كما  احلزب،  قيادات  األ�سنة  على  يرتّدد  كما  املقاومة«  »ظهر  بحماية  تتعّلق  ولأ�سباٍب  له، 
اأبو الف�سل  ال�ّسورّية مثل »لواء  ظهرت يف �سورية عّدة جماعات »�سيعّية« موالية للحكومة 
العّبا�ض« تعمل اإىل جانب قّوات الدفاع الوطنّي ال�ّسورّية. وهي قّواٌت مدنّيٌة و�سبه ع�سكرّية 
العلنّي »حلزب  امل�سّلح  الدخول  العام2012)24(، هذا  اأ�ّس�ستها يف  ال�سورّية  للحكومة  تابعة 
اهلل« و العنا�رض ال�سيعّية يف �سورية »فاقم« �سفة »الطائفّي« على طبيعة العنف امل�سّلح يف 

�سورية، ولو مل يرد »حزب اهلل« ذلك... 
اخلوف من النتقام: يتحّكم يف عملّية بناء ال�سلم الأهلّي اأو زعزعته يف �سورية ثالثة . 1

متغرّياٍت اأ�سا�سّية: »النت�سار الع�سكرّي لأحد طريف ال�رضاع، و ا�ستمرار العنف الدائم وحتّول 
و�سماناٍت  وا�سحٍة  منهجّيٍة  �سمن  توافٍق  اإىل  الو�سول  و  �ساملة،  اأهلّيٍة  حرٍب  اإىل  الأزمة 
اأي انت�سار اأحد الأطراف  دولّيٍة حللٍّ �سيا�سّي)25(«. و بالن�سبة اإىل املتغرّيين الأّول والثاين 
ع�سكرّيًا على الطرف الثاين اأو حتول م�سار هذه الأزمة اإىل »حرٍب اأهلّيٍة« ولو بدت مع بدايات 
الأهلّي يف  ال�ستقرار  �سببًا كامنًا يف زعزعة  ي�سّكالن  فاإّنهما  م�ستبعداً،  اأمراً   2014 العام 
املجتمع ال�سورّي حت�ّسبًا من نتائج هذا ال�سيناريو، فانت�سار اأحد الأطراف �سيا�سّيًا وع�سكرّيًا 
على الطرف الآخر يعّزز م�ساعر اخلوف من عملّيات انتقاٍم تتخذ �سكلني: النتقام ال�سيا�سّي 
مبعنى الإلغاء والإق�ساء للطرف الآخر �سيا�سّيّا، وعملّيات النتقام الطائفّي من اأحد الطرفني 
على الآخر �سواء اأكان رابحًا اأم خا�رضاً لكون املعار�سة احلالّية باأغلبّيتها تنتمي اإىل طائفٍة 
القتال حّتى  اأو  القتال، مبعنى النت�سار  العدمّية« يف  معّينة، مّما يدفع ال�رضاع باجّتاه » 

املوت، تخّوفّا من الطرف الآخر وانتقامه. 
من . 2 نوعًا  ال�ّسورّية  لالأزمة  امل�سّلح  ال�رضاع  طبيعة  فر�ست  العنف:  اقت�سادّيات 

احلياة الجتماعّية و القت�سادّية على الأفراد تتما�سى مع اإرادة الأطراف امل�سّلحة، مّما خلق 
اقت�سادّيات العنف يف �سورية ومنها القيام بن�ساطاٍت عنفّيٍة اأو غري قانونّيٍة للح�سول على 
مكا�سب ماّدّيٍة نتيجة ازدياد اأعداد العاطلني عن العمل مبعنى امتهان القتل اأو الإكراه كو�سيلٍة 
القتل والجتار بال�سالح واملخّدرات)26(، كما ظهرت ظاهرة »  للعي�ض، ترافقت مع مظاهر 
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ة  اخلا�سّ الأموال  ب�رضقة  تقوم  القتال  تعمل خلف خطوط  بها جماعاٌت  تقوم  و  التعفي�ض« 
ا�ستمرار الأزمة والكراهية بني  والعاّمة. هذه احلالة خلقت حوافز اقت�سادّية تدفع باجّتاه 
مكّونات املجتمع ال�سورّي، وبخا�سة اأّن هذه اجلماعات العنفّية غالبًا ما تكون ذات انتماء 
اثنّي واحد، تعّزز �سعور الآخر بالكراهية، والغنب الجتماعّي مّما يزيد من حالة الحتقان 

الطائفّي والثنّي يف املجتمع ال�سورّي... 
تفاقم الفقر والبطالة: اأعلنت الأمم املّتحدة يف العام 2013، اأّن ن�سبة الفقر و�سلت . 3

يف �سورية اإىل 37.5% ي�ساف اإليها 7.1% معّر�سون لدخول خّط الفقر، ويعّرف برنامج 
باأّنه »احلرمان من اخليارات والفر�ض املتاحة يف جمالٍت  الفقر  الإمنائّي  الأمم املّتحدة 
على  الأ�سا�سّية  القدرة  يف  نق�سًا  يعني  ما  وهو  الدخل،  وتوليد  وال�سّحة،  كالتعليم  رئي�سٍة 

امل�ساركة الفّعالة يف املجتمع«. 

 (27) The HDR 2013, UN Plaza, New York, NY 10017, USA Communications
 Development Incorporated, Washington DC ,2013,p173.

اأّما بالن�سبة لواقع البطالة يف �سورية فقد ازدادت ن�سبة البطالة مبعدل 67.5% يف 
من   %14.9 لت�سجل  بعام  الأحداث  اندلع  قبل  اأّي   2010 بالعام  مقارنًة   2011 العام 
جمموع قّوة العمل يف �سورية)28(، لت�سل اإىل حوايل 39% من قّوة العمل ال�ّسورّية بحلول 
العام 2012 )29(، و بالتايل فقد عّززت ظاهرتا البطالة والفقر حالة التمايز الجتماعّي يف 
�سورية، حيث انعزلت الفئات الغنّية عن الفئات الفقرية، وانت�رضت هذه التمايزات يف التعليم 
الأّمّية واجلهل يف  و  الفقرية،  والتجّمعات  الع�سوائّي  ال�سكن  انت�رضت ظواهر  وال�سّحة، كما 

�سفوف الفقراء، وتهمي�ض الفئات الفقرية يف اخلارطة ال�ّسيا�سّية والن�ساط ال�ّسيا�سّي... 
ويبقى ال�سوؤال الأكرث اإحلاحًا: هل من املحتمل اأن يتو�ّسع »ال�رضاع الأهلّي« يف �سورية 
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اإىل »حرٍب اأهلّيٍة« وا�سعة النت�سار؟ اأم تبقى بحدود احلالت العنفّية الفردّية؟ مبعنى اآخر ما 
هي �سوابط »ال�رضاع الأهلّي« يف �سورية؟ 

متا�سك املوؤ�ّس�سة الع�سكرّية ال�ّسورّية: فما يزال اجلي�ض العربّي ال�سورّي حمافظًا على . 1
بنيته وهيكلّيته وعقائدّيته، فلم حتدث ان�سقاقاٌت وا�سعة النطاق يف بنيته بل بقيت �سمن 
حالت الن�سقاق الفردّي، ومكّونه الب�رضّي مازال م�سابهًا لبنية ال�سعب ال�ّسورّي »التعّددّي«، 

كما حافظ اجلي�ض ال�سورّي على ان�سباطّيته والتزام قرارات احلكومة. 
الطبيعة الالعنفّية لأغلبية املجتمع ال�سورّي، اأّما �سفة العنف ال�سلوكّي والأخالقّي . 2

التي يعي�سها املجتمع ال�سورّي فهي بفعل الأزمة الراهنة. 
الثقافة . 3 من  نوعًا  الأهلّية«  »احلرب  اإىل  الأهلّي«  »ال�رضاع  من  النتقال  يتطّلب 

والتنابذ بني  الت�سارع  باإرث  الذاكرة اجلمعّية املحّملة  ة من  التكوينّية »احلربّية« وبخا�سّ
للمجتمع  الذاتّية والنف�سّية  البنية  الّدولة، وهو �سيٌء ل توّفره  الأهلّية ف ي  تلك املكّونات 

ال�سورّي. 
يتطّلب النتقال من »ال�رضاع الأهلّي« اإىل »احلرب الأهلّية« بيئًة حا�سنًة من قبل . 4

الدول الإقليمّية املحيطة بالدولة التي ميكن اأن يحدث فيها هذا النزاع، وهو ما ل توّفره_ 
البنية  يف  متماثلة  فهّي  ال�ّسورّية،  بالدولة  املحيطة  الدول   _ وذاتّيٍة  مو�سوعّيٍة  ل�رضوٍط 

ال�سي�سولوجّية معها)30(. 
بع�ض . 5 )عدا  ال�سورّي  املجتمع  مكونات  من  اأّي  لدى  انف�سالّيٍة  نزعاٍت  وجود  عدم 

ال�سخ�سّيات الكردّية ال�ّسورّية)31(( ور�سوخ �سكل الّدولة اجليو�سيا�سّي يف ذهنّية املجتمع. 
ال�ّسورّية تعمل على اإجناز م�ساحلات يف . 6 الّدولة  2012 بداأت  منذ منت�سف العام 

�سٍة للم�ساحلة  املناطق املتوّترة، وحّولت هذا احلراك ال�سعبّي اإىل موؤ�ّس�سٍة عرب وزارٍة خم�سّ
الوطنّية. واليوم تتقّدم هذه امل�ساحلة وتعيد الأمن وال�ستقرار لأماكن �سهدت معارك ع�سكريةٍّ 
منها )برزة، املع�سمّية، حم�ض القدمية...( هذه امل�ساحلات خّففت من حّدة التوّتر واخلوف 
القائمني يف تلك املناطق جّراء حمالت التعبئة �سد الّدولة ال�ّسورّية واإظهارها مبظهر العدّو 

و ال�سّفاح مّما ميّهد لحقًا اإىل تبّنيها بو�سفها اأمنوذجًا حمتماًل حلّل الأزمة ال�ّسورّية. 

رابعاً - جتلّيات »الصراع األهلّي« يف سورية: 
تزداد  الكراهية،  من  متناميٌة  حالٌة  الراهنة  الأزمة  ظّل  يف  ال�سورّي  املجتمع  ت�سود 
ر�سوخًا مع ا�ستمرار مفاعيل الأزمة على املجتمع ال�سورّي، فهي حا�رضٌة لدى جميع فئات 
املجتمع، لدى تلك التي تنا�رض الدولة وتدعمها، ولدى تلك التي ل تزال تقف اإىل جانب 



183

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والثالثون (1) - حزيران 

و يف  احلياد �سامتًة،  تقف على  اأّنها  يبدو  التي  الفئات  لدى  وتدعمهم، وحّتى  امل�سلحني 
وانت�رض  وال�سيا�سّي،  الجتماعّي  العزل  جدران  ترتفع  بداأت  هذه  الكراهية  مناخات  ظّل 
العنف يف املجتمع ال�سورّي مع انت�سار ال�سالح والت�سليح والتعبئة الإيديولوجّية لأطراف 

ال�رضاع يف �سورية. 
1 . . �لعنف يف �ملجتمع �ل�شوريرّ

تزايدت يف املجتمع ال�سورّي حّدة لغة العنف واأ�سكاله وجتّلياته اللفظّية وال�سلوكّية)32(، 
لكونه ي�ستند اإىل ثقافٍة اأحادّيٍة ا�ستئ�سالّيٍة يف بنية املجتمع املوؤّيدة لأحد اأطراف ال�رضاع 

يف �سورية. 
: انق�سم املنخرطون يف احلديث عن الطائفّية يف �سورية اإىل ق�سمني:  - �لعنف �لطائفيرّ

اأّولهما اأّكد بروز الأحا�سي�ض الطائفّية يف البالد و تزايدها، واأّن الو�سع مبا يحمله من اأخطار 
ي�سع البالد على قاعدة حرٍب داخلّيٍة طائفّية الطابع، والثاين عّد اأّن احلديث عن الطائفّية 
يف �سورية خمتلٌق، اأو مبالٌغ فيه يف اأح�سن الأحوال، واأّن الهدف منه خلق اأجواء ُت�سهم يف 
توّتر الأو�ساع الداخلّية بغية حرف ال�رضاع ال�سيا�سّي القائم يف البالد وحتويله من �رضاٍع 
�سيا�سيٍّ اإىل طائفّي، ميكن اأن يجّر �ســــــورية اإىل خطر حرٍب تنخرط فيها كّل الطوائف، ل 

بع�سها. وميكن تق�سيم العنف الطائفّي يف �سورية اإىل عدة مظاهر: 
ال�سعارات  - �سّكلت  حيث   : �ل�شلوكيرّ �لعنف  و  �لفكريرّ  �لعنف  و  �للفظيرّ  �لعنف 

الفتاوى  اإىل  اإ�سافًة  الإعالم  و�سائل  عرب  و  املظاهرات  اأثناء  يف  رفعت  التي  والهتافات 
بريوت«،  ع  وم�سيحّية  عالتابوت  »علوّية  ف�سعارات  والثاين،  الأّول  املظهرين  الدينّية 
زينب  ت�سبى  »لن  و�سعارات   ، ون�ساوؤهم عالكيف«، من طرف  و�سعارات »رجالهم عال�سيف 
مرتني« »لبيك يا ح�سني« »لبيك يا زينب« من الطرف الآخر... كّلها عّززت النواظم ال�سمنّية 
تعّددّية  ال�سورّي  املجتمع  لبنية  التهديد  م�سادر  من  م�سدراً  ي�سّكل  مّما  ال�سيا�سّي،  للفعل 
التكوين)33(، كما �سّكلت فتاوى التكفري الأ�سا�ض الإيديولوجّي لكّل مظاهر العنف يف �سورية 
ومنها: القتل على الهوّية الطائفّية، » وحكم قتل العلوّيني ب�سكٍل عاّم وقتل اأطفالهم ون�سائهم 
ب�سكٍل خا�ض م�رضوعّية قطع روؤو�ض الكّفار يف �سورية؟«)34(، و فتوى قتال ال�سيعة اإىل جانب 
قّوات«النظام« منعًا من �سقوط �سورية يف اأيدي اأعداء »اآل البيت«)35(. ومن مظاهر العنف 
الطائفّي �سلوكّيًا يف �سورية: )ماحدث يف اآب/ اأغ�سط�ض 2013، عندما بداأت قّوات م�سّلحة 
ريف  يف  �سغرية  قرى  على  هجومًا  املعار�سة-  على  نف�سها  حت�سب  الالذقية-  ريف  يف 
الالذقية يقطنها »علوّيون« �ساركت يف الهجوم كتائب جهادّية واأخرى تن�سوي حتت �سعار 
ة  »اجلي�ض احلّر«، اأبرزها ميلي�سّيا »اأحرار ال�سام« وجمموعة من املتطّرفني الإ�سالمّيني خا�سّ
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يف كتيبة »املهاجرون« الإرهابّية ومعظمهم من الليبّيني()36( كما قامت القوى التكفريّية 
والتعّر�ض  م�سيحّية من �سيدنايا ومعلول،  عائلة   200 بتهجري   2013  /11  /4 بتاريخ 
ك�سفت  فقد  اإذاً  البلدتني.  يف  التاريخّية  امل�سيحّية  املعامل  وتدمري  منازلهم،  وحرق  لهم، 
جمازر العنف الطائفّي تلك وغريها اأّن درجات ال�سبط الجتماعّي – التي وهنت وتراجعت 
يف �سياق �سريورة تطّور الأحداث يف �سورية- مهما امتلكت من قدرة التاأثري يف احلّد من 
خماطر العنف الطائفّي، والذي يتعّلق دائمًا بالغرائز وامل�ساعر العاطفّية، فاإنّها غري كافية، 
ة اأّن انت�سار ال�سالح بني الأهايل والعملّيات الع�سكرّية يفتح املجال دائًما للعملّيات  وبخا�سّ

الثاأرّية والنتقامّية يف مناطق التما�ض الطائفّي)37(. 
وال�ستائم  - وال�رضاخ  العنف  اأّن  جند  ال�ّسورّية  لالأزمة  كنتيجًة   : �ل�شلوكيرّ �لعنف 

�سارت التقليد �سبه العتيادّي يف عالقة النا�ض ببع�سهم، اأكان يف ال�سارع اأم يف الأماكن 
العاّمة كو�سائط النقل والعمل و�سواها، ول ُت�ستثنى الأُ�رض من ممار�سة هذا النوع من العنف 
التعامل  من  الختفاء  على  والرحمة  واملوّدة  التفاهم  �سارف  اإذ  عاّم،  ب�سكٍل  اأفرادها  بني 
من  الأفراد  على  طاغيًة  �سمًة  اأ�سبحت  التي  الفّجة،  الأنانّية  اإىل  اإ�سافًة  اليومّي،  الإن�سايّن 
اأّن  رغم  و�سواها،  املعي�سّية  اأو  اليومّية  الحتياجات  يخ�ّض  فيما  تقريبًا،  ال�رضائح  جميع 
بع�سهم لي�ض بحاجٍة ما�ّسة للكّم الكبري مّما يخّزنون من احتياجات)38( وقد و�سل احلال اإىل 
حّد الإرهاب ال�سلوكّي كحادثة قتل طالب يف جامعة دم�سق حني اأقدم الطالب«الإرهابي« 
الطّبية  الهند�سة  كّلّية  2011 وهو طالب يف  الأول/ دي�سمرب  27 كانون  بالو�ض يف  عمار 
على اإطالق النار على زمالئه يف قاعة املحا�رضة فقتل اثنني واأ�ساب اآخرين بجروٍح نتيجة 
الختالف يف التوّجه ال�سيا�سّي، متعّمداً اإيقاف العملّية التعليمّية يف اجلامعة... كما تنامت 
يف املجتمع ال�سورّي ظاهرة اخلطف مقابل الفدية النقدّية، حيث وجد فيها بع�ض املجرمني 
ال�رّضيحة  اجلنائّيني مورًدا للّدخل، فكان الأغنياء والتّجار ورجال الأعمال وعائالتهم هم 
التي ت�ستهدفها هذه الفئة، ملبادلتهم مببالَغ نقدّية... تزامنت هذه الظاهرة مع مظاهر ال�ّسلب 

والّنهب »الت�سليح« التي انت�رضت على الطرق الّرئي�سة بني املدن ال�ّسورّية... 
: لقد ا�ستخدمت »املعار�سة الإ�سالمّية«، و ل �سّيما ال�سلفّيون، �سّتة  - �لعنف �لفكريرّ

يقاتلون  اأو  جانبه،  اإىل  يقفون  من  اأو  الأ�سد«،  »نظام  داعمّي  لو�سف  رئي�سٍة  م�سطلحاٍت 
جمو�ض)41(،  راف�سة)40(،  ن�سريّيون)39(،   » وهي:  عنهم  ت�سدر  التي  التعبريات  بح�سب  معه 
�سفوّيون)42(، حزب الالت، وحزب ال�سيطان)43(«، وقد اعتمد خ�سومهم اأي�سًا األقابًا خا�سًة 
وّهابّي،اأموّي«  »تكفريّي،  امل�سطلحات:  بع�ض  وت�سمل  ال�سلفّيني،  معار�سيهم  جتاه  بهم 
اأكرث  اأّنهم لي�سوا  وبالن�سبة لكال اجلانبني، ُت�ستخدم هذه امل�سطلحات لت�سوير الأعداء على 
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من كفرٍة عازمني على تدمري الإ�سالم اأو البالد، ومن ثّم فاإّنه ل ميكن اأن تكون هناك �سوى 
عقوبٍة واحدٍة وهي: القتل)44(. 

�لهويرّة �ملتلب�شة: . 2
يقول الفيل�سوف الأملايّن كارل مارك�ض »اإّن املجتمعات املحتقنة اجتماعّيًا و املاأزومة 
الت�سّدع  و  الإنرثوبوجلّي  التذّرر  و  ال�سي�سولوجّي  للت�سّظي  �سواها  اأكرث من  مر�ّسحًة  بنيوّيًا، 
ال�سيكيولوجّي، حني تواجهها اأزمٌة �سيا�سّيٌة عا�سفٌة اأو يداهمها منعطٌف تاريخيٌّ حاّد«)45(، 
ا�ستقطاٍب طائفيٍّ و ت�سالٍب  اأ�ساب املجتمع من  ال�سورّي«، وما  وهذا ينطبق على »احلدث 
قبل  �سائداً  كان  عّما  ال�ّسورّية  الهوّية  مفهوم  يف  التبا�ض  اإىل  اأّدى  جهوّي،  وتقاطٍب  قبلّي 
وقوع »احلدث ال�سورّي«، فعلى م�ستوى الداخل ال�سورّي تن�ّسطت الهوّيات الكامنة والفرعّية 
بفعل  الع�سائرّي(  و  القبلّي  و  والطائفّي  )العرقّي  اجلزئّي  امل�ستوى  اإىل  النتماء  وتراجع 
يف  التن�ّسط  هذا  ال�ّسورّية،  الأزمة  مفاعيل  عن  الناجت  واملذهبّي  الطائفّي  ال�ستقطاب  حّدة 
باللتبا�ض  الإقليمّي  اإىل املحيط  »النتماء«  اأ�ساب حالة  الفرعّية داخل املجتمع  الهوّيات 
الإقليمّي  املحيط  اإىل  النتماء  فتنازعت حالة  للهوّية«)46(  اأ�سيلٌة  »فالنتماء �سفٌة  اأي�سًا، 
عّدة اجتاهاٍت اأ�سا�سّيٍة: النتماء الدينّي مبعنى النظر اإىل �سورية باعتبارها جزءااًّ من »الأّمة 
العربّية  الأّمة  من  �سورية باعتبارها جزءاً  اإىل  النظر  القومّي: مبعنى  النتماء  الإ�سالمّية«، 
الكردّي يف  ال�سابقة مع توّجهات املكّون  اللتبا�ض  ال�سورّي«، وتداخلت حالت  اأو »الوطن 
كردّيٌة  هوّيٌة  وطنّية،  كردّيٌة  هوّيٌة  اجّتاهات:  عّدة  بني  الأكراد  فانق�سم  ال�سورّي  املجتمع 

قومّيٌة انف�سالّيٌة. 

خامساً - العمر املتوّقع للصراع األهلّي يف سورية: 
الأمريكّية  �ستانفورد  2002 جيم�ض فريون من جامعة  خل�ست درا�سة قام بها عام 
�إالرّ  تقريبًا)47(،  �سنواٍت  ع�رض  هو  الأهلّية«  »ال�رضاعات  ل�ستمرارّية  الو�سطّي  املعّدل  اأّن  اإىل 
�أخرى قد تزيد من هذ� �ملعدل �لو�شطيرّ بح�شب �لربوفي�شور ماك�س في�رش  �أنرّ عو�مل 

�س يف در��شة �الأعر�ق و �لنز�عات �الإثنيرّة)48(:  �ملتخ�شرّ
واأكرث . 1 اأطول  تكون  الأهلّية  امل�سّلحة  النزاعات  فاإّن  الأجنبّية  القوى  تتدّخل  عندما 

دموّية من املعّدل. 
من . 2 اأكرث  تدوم  الأطراف  من  عدد  فيها  يت�سارع  التي  الأهلّية  امل�سّلحة  النزاعات 

املعدل، وهذا العامل كانت اأّكدت عليه باربرا والرت من جامعة كاليفورنيا يف �سان دييغو 
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الأهلّية  احلروب  باأّن  تّدعي   2006 عام  ال�سيا�سّية  العلوم  ن�رضت يف جمّلة  ورقة عمل  يف 
تطول اأكرث عندما يكون هناك عدد من الف�سائل املتناف�سة اأكرث من 13 ف�سياًل. 

ت�ستمّر النزاعات امل�سّلحة الأهلّية اأكرث من املتو�سط، عندما ل ي�ستطيع اأحد الطرفني . 3
نزع �سالح الطرف الآخر: ل يتعلق الأمر فقط بال�ستيالء على الأر�ض واحلفاظ عليها، بل 

بالق�ساء على قدرة اخل�سم على القتال. 
ت�ستمّر النزاعات امل�سّلحة الأهلّية اأكرث من املتو�ّسط عندما ل يتّم اإنهاوؤها بت�سويٍة . 4

متفاو�ٍض عليها. 
بتطبيق نتائج الدرا�سة تلك على احلالة ال�ّسورّية جند اأّن قوًى خارجيًة تدعم بحزم اأطراف 
ال�رضاع ال�سورّي البالغ عددها حتى العام 2013 حوايل 1200 ف�سيل مقاتل)49(، فرو�سيا 
واإيران تدعمان احلكومة التي كانت قائمة قبل العام 2011، و »جمموعة اأ�سدقاء ال�سعب 
ال�سورّي« تدعم قوى املعار�سة ممّثلة بالئتالف الوطنّي ال�سورّي*، كما اأّن قطر وال�سعودية 
تدعمان ف�سائل اإ�سالمّية »كاأحرار ال�سام« و »اجلبهة الإ�سالمّية«... وا�ستناداً اإىل تلك الّدرا�سة 
ويف غياب اأّي اأفٍق لت�سويٍة �سيا�سّيٍة مّتفٍق عليها بني اأطراف النزاع ال�ّسورّي، فاإّنه من غري 
املرّجح انتهاء ال�رضاع ال�سورّي يف غ�سون ال�سنوات الع�رض القادمة... اأّما بالن�سبة اإىل �سكل 
انتهاء ال�رضاعات الأهلّية فمعظم النزاعات امل�سّلحة الأهلّية » تنتهي بح�سٍم ع�سكريٍّ وا�سٍح، 
و لي�ض عرب التفاو�ض ذلك ح�سب درا�سة اأجرتها الكاتبة باربارا والرت بروفي�سور يف العلوم 
ال�سيا�سّية و نائبة عميد كّلّية الدرا�سات الدولّية يف جامعه كاليفورنيا يف �سان دييغو)50(، 
عادًة  اأوًل:  م�سرتكني،  اأمرين  متلك  بالتفاو�ض  تنتهي  التي  »امل�سّلحة«  الأهلّية  فالنزاعات 
تنتهي بتوزيع القّوة ال�سيا�سّية بني اأطراف القتال بناًء على مواقعهم يف اأر�ض املعركة)51(، 

هذا يعني باأّن اأّي تفاو�ٍض يف �سورية يجب اأن ي�سمل احلكومة 
و »املتطّرفني »الإرهابّيني« من تنظيمي »داع�ض والن�رضة« وبقّية الف�سائل امل�سّلحة 
الطرفني ل يقبل بهذا  ال�سورّي لأّن كال  الكالم غري وارٍد يف احلدث  املتحالفة معهم، وهذا 
اأّما الأمر الثاين املتعلق  التفاو�ض فاملعركة بالن�سبة لكليهما »عدمّية« مع الطرف الآخر، 
املفاو�سات  ينتج عن  �سالم  اّتفاق  اأّي  ي�سمن  ثالٍث  فهو وجود طرٍف  املفاو�سات  بنجاح 
امل�سالح  وتناق�ض  ال�سّورّية،  ال�ّساحة  على  الدويّل  لال�ستباك  نظراً  حالّيًا  متاح  غري  وهو 
اجليبولوتكّية للدول العظمى يف �سورية، و بالتايل فاإّن املعركة يف �سورية تتجه باجّتاه ح�سم 
ع�سكرّي لأحد اأطراف ال�رضاع، وهذا من �ساأّنه اإطالة اأمد ال�رضاع امل�سّلح يف �سورية نتيجة 

الّدعم الع�سكرّي اخلارجّي لأطراف ال�رّضاع امل�سّلح يف �سورية ب�رضّيًا وماّدّيًا ولوج�ستّيًا. 
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خامتة البحث:
ل يزال احلدث يف �سورية م�ستمّراً، و من املتوقع ا�ستمراره لعّدة �سنواٍت مقبلٍة، وينبثق 
املمتّدة،  الجتماعّية  ال�رضاعات  �سكل  ياأخذ  بداأ  �سورية  يف  ال�رضاع  اأّن  النتيجة  هذه  عن 
العدائّية  تفاعالته  وتّت�سم  طويلٍة،  زمنّيٍة  فرتٍة  خالل  والمتداد  بال�ستمرارية  يّت�سم  والذي 
بالكثافة والنت�سار داخل املجتمع وبعمق م�سّبباتها وت�ستع�سي على احلل ال�رضيع مبعنى: 
غياب نقطٍة زمنّيٍة حمّددة لإنهاء ال�رضاع، وبالتايل هوّية املجتمع ال�سورّي اجلديدة مازالت 
بالجّتاه  �سيكون حمكومًا  �سينبثق عنها،  الذي  ال�سكل  لكّن  العنا�رض،  كالهيوىل حتوي كل 
ذا  �سيفًا  الهوّية  اإ�سكال  �سيكون  وهنا  احلدث،  تطّور جمريات  مع  البالد  اإليه  �ستذهب  الذي 
حّدين؛ فاإّما اإىل التذّرر والذي �سيكون نتيجًة لل�رضاِع طويل الأمد والقتتال الأهليٍّ يف �سبيل 
و�سع احلدود وال�سوابط لهوّياٍت منبثقٍة عن الهوّية ال�سورّية، والتي غالبًا ما �ستكون هوّيات 
ما قبَل وطنّية ل متتلك القدرة بذاتها على اأن تخرَج عن منطق الع�سرية كاآلّية عمل، وذلك 
لغياب الإمكانّيات املاّدّية لربوز دوٍل بال�سكل احلديث �سمن هذه املعطيات، اأو التوافق على 
متكني هوّيٍة �سورّيٍة جامعٍة �سمن حدود الدولة ال�سورّية احلالّية عرب توافقات من قبل �رضائح 
املجتمع كّلها، و اإن�ساء عقٍد اجتماعيٍّ جديٍد مرتافٍق مع اإرادٍة واعيٍة من قبل ال�ّسورّيني يف 
جتذير هوّيٍة وطنّيٍة �سورّية مبتغاة، لكّن هذا لن يتمَّ قبل اإيقاف رحى احلرب الدائرة والتوافق 

على ت�سويٍة ما ت�سمن ح�سور كلِّ اأطياف املجتمع ال�ّسورّي)52(.... 
فيمكن  �شورية  يف   » �الأهليرّ »�ل�رش�ع  م�شتقبل  �شيناريوهات  يخ�سرّ  فيما  �أما 

�إجمالها باالآتي: 
تفّكك  ♦ �ساملة،  اأهلّيٍة  حرٍب  يف  البالد  تدخل  وفيه  �ل�شامل:  �لت�شعيد  �شيناريو 

وهذا  الفو�سى،  وتهيمن  اأ�سّده،  الطائفّي  ال�رضاع  ويبلغ  الدولة  فيها  وتنهار  املجتمع، 
ال�سيناريو يتطلب تفّكك اجلي�ض العربّي ال�سورّي

على  احلالّية  القّوة  ظّل معطيات  ال�سيناريو يف  وهذا  امل�سّلحة،  للمعار�سة  انت�سار  و 
وت�سجيله  ال�ّسورّي  العربّي  اجلي�ض  بنية  لتما�سك  نظراً  منطقّي،  غري  يبدو  ال�ّسورية  الأر�ض 
لنت�ساراٍت نوعّيٍة على »املعار�سة امل�سّلحة«، يف ظّل ت�رضذم هذه الف�سائل وتناحرها من 

جهٍة ثانيٍة. 
: وفيه يعود ال�ستقرار ال�سيا�سّي و الجتماعّي اإىل  ♦ �شيناريو �النح�شار �لتدريجيرّ

ا�ستمرار عملّيات  اإىل  اإ�سافًة  املتعرّثة،  ال�ّسورّي  الوطنّي  احلوار  اإجراءات  ت�ستكمل  و  البالد، 
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امل�ساحلة الوطنّية يف املناطق التي ت�سهد نزاعاٍت م�سّلحٍة، وهذا ال�ّسيناريو يتطّلب بالدرجة 
الت�سليح  ال�ّسورّية، ووقف عملّيات  الأر�ض  اإىل  التكفريّيني »اجلهادّيني«  تدّفق  الأوىل وقف 
ُتف�سي  اإقليمّية،  و  دولّيٍة  تفاهماٍت  اأي�سًا  ويتطّلب  الإقليمّي،  اجلوار  دول  من  والتعبئة 
الّدولة  اإجراءاٍت من  اأي�سًا  يتطّلب  ال�ّسيناريو  �سورية، وهذا  ال�رضاع يف  اإىل �سبط  بالنهاية 
الجتماعّية  العدالة  اإىل حتقيق  بالنهاية  ُتف�سي  واجتماعّيًا،  واقت�سادّيًا  �سيا�سّيًا  ال�ّسورّية 

ملحو ذاكرة ال�رضاع يف �سورية تدريجّيًا. 
«: ينطلق هذا ال�سيناريو من ت�سّور انتهاء ال�رضاع  ♦ �شيناريو كبت »�ل�رش�ع �الأهليرّ

دون  ال�ساخنة،  املناطق  اإىل  الهدوء  وعودة  احلدودّية،  املناطق  اإىل  انح�ساره  اأو  الع�سكرّي 
الفردّية  احلوادث  اإطار  اعتبارها يف  و  ال�سورّية،  احلكومة  اأهليٍّ من  بوجود �رضاٍع  الإقرار 
الوطنّية و الن�سجام املجتمعّي،  الوحدة  التي ل تهّدد وحدة املجتمع، والكتفاء ب�سعارات 

وهو ما يهّدد كيان املجتمع ويجعله عر�سًة لأحداٍث م�سابهٍة م�ستقباًل... 

نتائج البحث: 
بداأ ال�رضاع امل�سلح يف �سورية ياأخذ �سكل ال�رضاعات الجتماعّية« الأهلّية« املمتّدة . 1

بني مكّونات ال�سعب ال�سورّي. 
وتراوح . 2 القريب  الأمد  يف  �سورية  يف  الأهلّي«  »ال�رضاع  انتهاء  املتوقع  غري  من 

»احل�سم  نظرّية  ال�رضاع  اأطراف  تبّني  نتيجة  عامًا،   12  -  10 بني  البحثّية  التقديرات 
تنظيماٍت  وجود  مع  الداخلّي،  ال�رضاع  اأطراف  من  لكّل  اخلارجّي  الدعم  وتوافر  الع�سكرّي« 
اإرهابّيٍة تعمل على الأر�ض ال�سورّية غري معنّية بجهود الت�سوية ال�سيا�سّية لالأزمة، مبعنى: 

انهيار الإطار الوطنّي لل�رضاع يف �سورية. 
تزايدت يف املجتمع ال�سورّي حّدة لغة العنف واأ�سكاله وجتلّياته اللفظّية وال�سلوكّية، . 3

و لعّل اأبرزها القتل على الهوّية الطائفّية، وتنامي م�ساعر الكراهية الطائفّية بني مكّونات 
املجتمع ال�ّسورّي الواحد. 

من غري املتوقع اندلع حرٍب اأهلّيٍة يف �سورية، فبعد م�سي عّدة اأعوام على احلراك . 4
يف �سورية ما زال العنف الأهلّي حم�سوراً مبناطق معّينة و�سمن حالٍت فردّية. 

توصيات الباحث: 
احلا�سنة . 1 البيئات  �رضاع  عن  الناجت  الأهلّي«  »ال�رضاع  مفهوم  بني  اخللط  عدم 

)ثقافّيًا و�سيا�سّيًا... والذي قد ينتج عنه بع�ض املظاهر العنفّية...( وبني احلرب الأهلّية. 
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البناء عليه . 2 و  اعتماده  اأمنوذجًا ميكن  �سورية  الوطنّية يف  ُتعّد جتربة امل�ساحلة 
يف اإنهاء العملّيات الع�سكرّية يف بع�ض املناطق، ولكّنه غري كاٍف لإنهاء ال�رضاع الأهلّي 
داخلّيًا،  الأزمة  هذه  م�سّببات  لإزالة  طريق  خارطة  ي�سع  وطنيٍّ  بحواٍر  ي�ستكمل  مل  ما 
وكيفّية حت�سني البلد من التدّخالت اخلارجّية و العبث مبكّونه الجتماعّي ل�سالح حتقيق 
م�سالح اإقليمّيٍة ودولّيٍة ي�ساف اإليها اإ�سرتاتيجّيٌة وا�سحٌة لإزالة اآثار هذه الأزمة )نف�سّيًا 

واقت�سادّيًا وثقافّيًا....( . 
العمل على تر�سيخ مفهوم الهوّية الوطنية ال�ّسورّية يف املناهج الّدرا�سّية ال�ّسورّية. . 3
تعزيز مفهوم املجتمع املديّن وموؤ�ّس�ساته وتطوير بنيته الت�رضيعّية، مبا يتنا�سب مع . 4

امل�سلحة الوطنّية ال�ّسورّية، اإ�سافًة اإىل مكافحة الف�ساد و حتقيق العدالة الجتماعّية وتكافوؤ 
الفر�ض، فهي تعّد مداخل اأ�سا�سّيًة لبناء املجتمع التعّددّي ال�سليم. 

العمل حكومّيًا على برامج وطنّيٍة متعّددًة )اإعالمّيًا ودرا�سّيًا...( يتعّرف من خاللها . 5
اإزالة جدران العزل  ال�سوريون على بع�سهم بخ�سائ�سهم الثقافّية و الدينّية، مبا ي�سهم يف 

الثقايّف بني مكّونات املجتمع ال�سورّي. 
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الإيرانيني . 41 الفر�ض  من  واأغلبهم  التاريخ  منذ  كانوا   ، النا�ض  من  »م�رّضكة«  طائفة  هم 
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َ َعَلى ُكِلرّ �َشْيٍء �َشِهيٌد} احلج17. ملزيد من التفا�سيل انظر:  َبْيَنُهْم َيْوَم �ْلِقَياَمِة �إَِنرّ �هلَلرّ
http:// ar. wikipedia. org/ w/ index. php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D

8%AC%D9%88%D8%B3&oldid=12410058 

ال�سفويون، اأ�رضة حكمت اإيران ما بني �سنة 1499 و 1736، اأ�س�سها اإ�سماعيل ال�سفوى . 42
]عبا�ض  عهد  يف  قوتها  اأق�سى  ال�سفوية  الدولة  و�سلت  طهما�سب،  ابنه  بعده  حكم  و 
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