القول بصدد املوضوع املطروح إن سورية شهدت على
امتداد نصف قرن وأكثر:
 مرحلة أوىل بدأت مع االنقالب العسكري سنة٢٦٩١م الذي أوصل حزب البعث العريب االشرتاكي إىل
السلطة.

سورية ..تقطيع أوصال شعب ووطن:
التغيري السكاين ..التدمري الثقايف ..التقسيم اجلغرايف

 مرحلة اثنية مع االنقالب العسكري سنة ٢٦٩١مالذي أوصل حافظ األسد إىل االنفراد عسكرًّي لالسلطة.

 

نبيل شبيب

 مرحلة اثلثة مع التحالف مع السلطة يف إيران ،فوروصول التنظيم الشيعي بزعامة اخلميين إليها سنة ٢٦٩٦م.

مقدمة -حلقة من مسلسل طويل:
يف سورية مل يكن عام ١١٢٢م ،بداية التأريخ
للتغريات السكانية عرب التشريد وما يسمى التطهري العرقي
والطائفي ،وللتغريات العمرانية احلضارية عرب قصف املدن
والبىن التحتية وعرب تدمري آاثر تراثية وإمهال بعضها وإبراز
بعضها اآلخر على خلفية عقدية ،فجميع ذلك شهد
متهيدا مسبقا ،مث كانت ذروته يف السنوات التالية لعام
انطالق "الثورة الشعبية" ،بل أصبح حىت توصيف "الثورة"
ضحية التمييع املمنهج ،وضحية ما دخل على مسارها من
ممارسات تناقض جوهرها الشعيب والتارخيي ،فانتشرت تعابري
احلرب ،واحلرب األهلية ،واألزمة ،إىل آخره.

 مرحلة رابعة مع التمكني للسلطة األسدية جمدداعقب أحداث ٢٦٩١ - ٢٦٩٦م يف سورية.
 مرحلة خامسة مع استنجاد السلطة األسدية عام١١٢١ /١١٢٢م مبيليشيات إيران (والحقا روسيا) ضد
الثورة الشعبية.
أول -مرتكزات أوىل قبل الثورة لتقطيع األوصال:
ً
إن تركيز ما يلي على املرحلة اخلامسة املذكورة أعاله
يعين انطالق احلديث من "منتصف الطريق" ،فيحسن ربط
مسار هذه املرحلة مبسارات ما سبقها دون تفصيل.

لقد شهدت سورية ممارسات التغيري يف مراحل
متتابعة عرب عقود عديدة ،يبين كل منها على ما سبق ،مبا
يف ذلك إجياد أحياء "طائفية" يف بعض املدن مثل محص،
أو تركيز التطوير العمراين على مناطق ومدن بعينها ،مثل
الالذقية والساحل ،فضال عن تركيز الثروات يف أيدي بعض
العائالت ومتكينها -أبسلوب "املنفعة املتبادلة" مع السلطة
السياسية -من السيطرة على قطاعات اقتصادية كقطاع
االتصاالت ،وأسواق جتارية بكاملها ،كما كان يف املدن
الكبرية ال سيما دمشق وحلب.

 -٢البداية مع بداية السلطة االنقالبية عرب حزب
البعث ،الذي أهنى رمسيًا بقاّي التعددية احلزبية من قبل،
وأسس لسلطة احلزب الواحد وكان تعداد أعضائه بضع
مئات كما يذكر أمينه العام سابقا منيف الرزاز يف كتابه
"التجربة املرة" ،وهذا مما جعل عملية التغيري التالية على
حساب قوة البنية اهليكلية للدولة ،إذ مل ميلك احلزب ما
يكفي من الكوادر املؤهلة لتنفيد ما اعتمده من خمططات
عقيدية وثقافية أساسا لعملية التغيري يف الدوائر الرمسية ويف
أجهزة التعليم والثقافة واإلعالم وما شاهبها ،عالوة على
الشروع يف تشكيل أجهزة أمنية (قمعية) وتغيريات قيادية
عسكرية .وأبرز ما صنعه تفريغ بنية الدولة "قياد ًّي وتوجيهيًا"
من مجيع من هلم صلة بدعوة إسالمية شاملة للجانب
السياسي ،وتعبئته أبنصار اجتاهات قومية أقرب إىل اجلهر

ورغم أن التاريخ حركة انسيابية ال تتوقف ،فدراسته
تعتمد على إبراز أحداث مفصلية أكثر من سواها ،وميكن
 الكاتب واإلعالمي.
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هذا ما يؤكد أن "االستبداد" ال دين له سوى
"االستبداد نفسه" ..وتقول دراسة بعنوان "التغري الدميوغرايف
يف سورية" لعدد من الباحثني الشباب يف مركز "نصح":

لاإلحلاد ،واقرتن ذلك حبمالت متتابعة حملاصرة الناشطني
عموما يف أجهزة حساسة ،قضائية ونقابية وفكرية ،فضال
عن انطالق ما ميكن وصفه بغسيل الدماغ العقيدي والثقايف
واالجتماعي جليل املستقبل ،عرب خميمات ومعسكرات
مستحدثة وأنشطة طالبية موجهة.

(فمن جهة عمل حافظ األسد على استمالة
األكثرية من خالل ختفيف حدة التوجهات اليسارية
الراديكالية للبعث ،كما اهتم مبحاوالت إظهار متاهيه مع
هوية األكثرية نفيا لتهم الطائفية عن نظامه .ومن جهة
أخرى ،استمر األسد لالعمل على إفقاد األكثرية مقومات
التأثري عرب استهداف مراكزها يف املؤسستني األمنية
والعسكرية والعمل على تعزيز حضور األقليات يف

 -١يف سبعينيات القرن امليالدي املاضي بدأ حافظ
األسد إباثرة نعرات طائفية وعرقية ،اقرتنت حبملة استئصال
مشلت من حتالف معه سابقا يف مسلسل صراعات حزبية
وانقاللات عسكرية ،وقد مشلت هذه احلملة املعارضني من
كافة االنتماءات واالجتاهات ،مبن فيهم مؤسسو حزب
البعث العريب االشرتاكي ،صالح البيطار وميشيل عفلق ،ومل
تقف عند حدود "طائفته العلوية" بنسبة معينة ،فكان ممن
استهدفتهم اغتياال واعتقاال حممد عمران وصالح جديد
وحىت الشاعر بدوي اجلبل ،مع موجات تسريح مجاعي
لقيادات عسكرية (واستخباراتية) ورفع نسبة املنتمني إىل
الطائفة العلوية (النصريية) يف القيادات واملواقع احلساسة،
فقد ت آنذاك أيضا ترسيخ "معيار الوالء املطلق للسلطة
األسدية" للتعامل مع مجيع األطراف والفئات األخرى (من
األقليات واألكثرية) وامتد ذلك إىل كافة النخب السياسية
والفكرية والعقيدية والثقافية وغريها.

فص ززل "ديكتاتوري ززة علوي ززة عس ززكرية Eine alawitische -
? "Militärdiktaturبقلم الكاتبة الصحفية النمساوية العراقية األصزل،
تيمززا كرايززت " "Tyma Kraittيف كتززاب "سززورية ..بلززد يف حززرب -
„ " “Syrien – Ein Land im Kriegجملموعزة كتازاب ،وقززد
شاركت كرايت يف حتريره ،وصدر عن دار نشر برو ميدّي (،)Promedia
فيينا عام ١١٢٢م.
 كتزاب "دانييزل جزريال  "Daniel Gerlachبعنزوان "السزيطرة علزىسززورية" ،صززدر عززن دار نشززر "،"Edition Körber Stiftung
هامبورج ،عام ١١٢٢م ،وميكن االطالع علزى تعريزف مزوجز بزه للكاتزب يف
موقعه الشخصي مداد القلمhttps://goo.gl/Vop٢kK :
 حول بناء شبكة السيطرة األمنيزة ضزمن شزبكة اسزتبدادية فرديزة انظزر
املخطط التوضيحي:

 من املصادر املباشرة حول حززب البعزث ووصزوله إىل السزلطة يف سزورية
وحول بنيته الداخليزة وممارسزاته وصزراعاته ،كتزاب "التجربزة املزرة" بقلزم منيزف
ال ز ززرزاز (وال ز ززد رئ ز ززيس ال ز ززوزراء األردين عم ز ززر ال ز ززرزاز ال ز ززذي اس ز ززتلم منص ز ززبه يف
حزيران/يوني ززو ١١٢٩م) ،وصز ززدرت الطبعز ززة األوىل منز ززه عز ززن دار غنز ززدور يف
ب ززريوت يف نيس ززان/إبريل ٢٦٩٩م .وك ززان مني ززف ال ززرزاز ق ززد ش ززغل مناص ززب
قيادية يف احلزب ،وتويف يف عمان لاألردن سنة ٢٦٩١م.
 للتفاصيل ،انظر اآليت:
 دراسززة بعن زوان (اخللفيززة الطائفيززة للسززلطة األسززدية) للكاتززب ،نشززرت يفمركز ززز دراسز ززات اجلزيز ززرة ي ز ززوم  ١٢مز ززار ١١١١م وميكز ززن االطز ززالع عليه ز ززا
وحتميلها من املوقع الشخصي للكاتب (مداد القلم) عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/kNW١t١
 رام ز ز ز ز ززي منص ز ز ز ز ززور ،س ز ز ز ز ززورية :ع ز ز ز ز ززن عروب ز ز ز ز ززة البع ز ز ز ز ززث واجل ز ز ز ز ززي  ،موق ز ز ز ز ززععرب  ٢١ ،١٩أكتوبر ١١٢٩م ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/EQUyqN

نقززال عززن كتززاب "التغيززري األمززين يف سززورية" ،صززدر يف أكتززوبر ١١٢٩م عززن
مركززز عم زران للدراسززات االس زرتاتيجية ٩١ ،يف امللززف اإللكززرتوين املت زوافر
لدى الكاتب ،ويف موقع املركزhttps://goo.gl/ZCmbDi :
وللتفاصيل حول "تقنني القمع األمين":
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وميكن التنويه كمثال على املرحلة التمهيدية ،مبا تعرضت له
مواقع أثرية من عصور إسالمية سابقة كاألضرحة

مؤسسات الدولة السيما العلويني .أ ًما على الصعيد
اخلارجي ،فلقد وظف األسد الورقتني الكردية والشيعية
لتحصيل مكاسب سياسية لنظامه سواء بعالقته مع تركيا أم
مع إيران .لاحملصلة ميكن القول ،مل يستهدف األسد األب
إحداث تغيري دميغرايف جدي لكونه يدرك صعوبة ذلك،
وإمنا جلأ إىل إدارة الدميغرافيا بسياسات توازن حرجة هدفها
إضعاف األكثرية السنية لالشكل الذي يضمن ترسيخ

واملساجد.

 -٢من املرتكزات التمهيدية على صعيد التشريد
واهلجرة قبل الثورة أيضا ،وبغض النظر عن بضعة عشر
مليون نسمة من أصول سورية ،من املهاجرين املستقرين يف
األمريكتني وأورولا ،يف الفرتة بني  ٢٩١١و٢٦٩١م ،ميكن
القول إن عدة ماليني آخرين هاجروا طوعا وقسرا بعد ذلك
العام والسيما بعد أحداث الثمانينيات امليالدية ..وكانت
بثينة شعبان ،وزيرة شؤون املغرتبني سابقا ،تتحدث يف
"مؤمترات املغرتبني" ويف جوالهتا يف بلدان االغرتاب
(١١٢١ - ١١١١م ،يف إطار محلة استهدفت تشجيع
املغرتبني السوريني على االستثمار يف سورية) عن ٢١ : ٩
مليون نسمة يف املغرتلات من السورياني الذين ال يفقدون
جنسيتهم األصلية وإن اكتسبوا جنسيات أجنبية .أما
املكتب املركزي لوحصاء يف دمشق فيذكر أن عدد محلة
اجلنسية السورية مطلع ١١٢٢م بلغ زهاء  ١١4٢مليون

نظامه).

 -١سنة ٢٦٩١/٢٦٩٦م (وليس أثناء احلرب العراقية
اإليرانية اليت نشبت آخر سنة ٢٦٩١م ،كما تردد أحيان
بصيغة "تربيرية") نشأ حتالف فوري ووثيق بني نظام األسد
والنظام اجلديد للثورة (اإلسالمية) يف إيران ،بينما كانت
السلطة يف سورية توجه ضرلات عسكرية وقمعية استئصالية
للتيار (اإلسالمي) وحلاضنته الفكرية ،وكان من أبرز املظاهر
االستعراضية األوىل لذلك التحالف دعوة طهران للنظام
األسدي يف سورية يف فرباير سنة ٢٦٩١م ليكون يف مكانة
ضيف "شرف" يف احتفال طهران السنوي األول لانطالق

نسمة ،منهم حوايل  ١٢مليون داخل البالد ،أي أنه
اعترب عدد املغرتبني يف حدود  ١4٢مليون ،دون اإلشارة إىل
وجود من "جتنس واستقر وانصهر" يف بلدان مضيفة يف
أحناء العامل.

الثورة اإليرانية.

 -١كذلك على صعيد التدمري الثقايف قبل الثورة
تعرضت سورية إىل ما ميكن وصفه بعملية "اغتيال للتاريخ
احلضاري" ،وهو ما توبع أثناء سنوات الثورة كما سيأيت
الحقا ،واملوضوع أوسع من قابلية حصره يف حبث موجز،

 انظر اهلام رقم ( )١١الحقا.
 نقز ز ز ز ز ززال ع ز ز ز ز ز ززن املوق ز ز ز ز ز ززع الشز ز ز ز ز ززبكي للمكت ز ز ز ز ز ززب املرك ز ز ز ز ز زززي لوحص ز ز ز ز ز ززاء
( )http://www.cbssyr.syهز ز ز ززذا وقز ز ز ززد امتنز ز ز ززع املكتز ز ز ززب املركز ز ز زززي
لوحصززاء عززن نشززر معلومززات إحصززائية عززن السززكان ابتززداء مززن ١١٢١م
حىت منتصف ١١٢٩م ،وذكر ذلك يف صزفحة موقعزه الرئيسزية (املصزورة يزوم
 ٦أغسطس ١١٢٩م لدى كاتب هذه السطور) ،حيث يقول:
(يسر املكتب املركزي لوحصاء أن ينشر اجملموعات اإلحصزائية السزنوية مزن
ع ز ززام  ١١٢١وح ز ززىت  ١١٢٩وال ز ززيت تتض ز ززمن بي ز ززانت اقتص ز ززادية واجتماعي ز ززة
منوهزا أبن املكتزب مل ينشزرها بتزاريخ
وسكانية عن اجلمهورية العربية السزورية .ا
إص ززدارها ،عل ززى ال ززرغم م ززن أن املكت ززب مل يتوق ززف ع ززن عمل ززه خ ززالل ه ززذه
الس ز ززنوات والت ز زززم بتوص ز ززيات اللجن ز ززة االقتص ز ززادية .وتنفي ز ززذا لتوجي ز ززه اللجن ز ززة
االقتص ززادية تلس ززتها رق ززم  / ٢١اتري ززخ  ١٩م ززار ١١٢٩م للس ززماح بنش ززر
اجملموع ز ززات اإلحص ز ززائية ،ف ز ززكن املكت ز ززب يض ز ززع ه ز ززذه املعلوم ز ززات ب ز ززني أّيدي
املستخدمني).

هيززثم املززاس" ،سززورية ..شززرعنة اجلرميززة" ،بززدأ إعززداده داخززل سززورية ،وصززدرت
طبعت ززه الثاني ززة ع ززن "دار م ززدارك للنش ززر" ،ديب ،ع ززام ١١٢١م ،بع ززد مغ ززادرة
الكاتب امللقب بشيخ احلقوقيني سورية ،إثر تعرضه حملاولة اغتيال.

 دراس ز ززة "التغ ز ززري ال ز ززدميوغرايف يف سز ز ززورية" ،موق ز ززع نص ز ززح ١٩ ،نز ز ززوفمرب
 ،١١٢٩متاح عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/٩BrZ٢b :

 حض ززر كات ززب ه ززذه الس ززطور االحتف ززال امل ززذكور يف طهز زران نياب ززة ع ززن
منظم ز ززات إس ز ززالمية يف أورولا ،إذ كان ز ززت الس ز ززلطة اإليراني ز ززة تس ز ززعى آن ز ززذاك
الس ززتقطاب الع ززاملني لوس ززالم عمومز زا ،وق ززد اثرت اثئ ززرة الض ززيوف ،عن ززدما
اعترب عبد الستار السزيد (وزيزر األوقزاف يف سزورية آنزذاك) يف كلمزة افتتاحيزة
أن رئيسه حافظ األسد كزان يزدافع عزن اإلسزالم مبزا يصزنعه يف سزورية ،وهزذا
يف مواكبززة انطززالق سلسززلة املززذابح يف جسززر الشززغور وحلززب وسززجن تززدمر
والحقا يف محاة أيضا.
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نبل والزهراء يف ريف حلب ،وعني ترما وقرية راوية ،يف
أطراف دمشق ،حيث يوجد مقام حول ضريح منسوب
(دون إثبات اترخيي ..مثله يف ذلك كمثل ضريح آخر يف
مصر) إىل السيدة زينب رضي هللا عنها.

إن ما جرى من تغيريات سكانية وعمرانية وثقافية
كربى يف سنوات ١١٢٩ - ١١٢٢م مل يكن جمرد "رد فعل
السلطة" على ثورة شعبية ،بل كان حلقة ترتكز عليها
األنظار ألن أحداثها وقعت يف حقبة دامية علنا ،وألهنا
بلغت مستوّيت غري مسبوقة ،ك ًما ونوعا ،ولكن مل تكن
لتبلغ ذلك لوال التمهيد هلا يف مراحل زمنية سابقة ،امتدت
لعدة عقود ،وتفاوتت درجات احلدة والعلنية فيها ،إمنا
اختذت اجتاها اثبتا ،وفق سياسات وخمططات تنفيذية
جارية على قدم وساق.

وتفصل دراسات عديدة احلديث عن جهود إيرانية
مل تنقطع لنشر التشيع يف سورية ،عرب استغالل حتوالت
اقتصادية واجتماعية طارئة أو مصطنعة ،كما يف بعض
مناطق األكراد يف الشمال الشرقي من سورية ويف بصرى يف
اجلنوب وغريها .وكان من النتائج املباشرة لذلك أن
ميليشيا منظمة "حزب هللا" ،املرتبطة إبيران ،عندما
استجابت الستنجاد رئيس السلطة يف سورية هبا بدأت
محلتها الدعائية بني الشيعة يف لبنان حتت عنوان "محاية
املقامات الشيعية" يف سورية ،رغم أهنا مل تتعرض قبل ذلك
ألي خطر.

اثنيًا -اخللفية الطائفية لثنائية "التشريد والتوطني" أثناء
الثورة:
أهم ما اعتمدت عليه حركة التغيري الطائفي
الدميغرايف أثناء الثورة ،هو ما سبق وأجنزته قبل الثورة حركة
التشيع عرب أنشطة إيرانية مكثفة ،ازدادت يف عهد األسد
االبن ،وانتشرت يف معظم املناطق السورية ،السيما يف
محص وريفها والساحل ودمشق ،حىت إن الشيخ حممد
سعيد رمضان البوطي ،الذي كان شديد االرتباط لالنظام
حذر من ذلك حبدة يف خطبة له يوم  ١٩أبريل ١١١٩م،
فعدد فيها ما جيري لنشر التشيع ،مث قال:

يف السنوات التالية مل يعد التغيري الدميغرايف عرب
استبعاد السنة على خلفية طائفية مييز ما بني "علوياني"
و"شيعة" ،ولكن ال يستبعد نشوب نزاعات بني الطرفني
مستقبال ،رغم محالت توطني الشيعة ومتليكهم العقارات أو
متكينهم من سوق املقاوالت العقارية بصورة ظاهرة
للعيان ،وكأن ذلك مثن مشاركة امليليشيات التابعة

(آمل أن يكون يف وعي هذه األمة السيما يف هذه
البلدة -يعين :دمشق -ما ينبهها إىل اخلطر الداهم ،ما
ينبهها إىل نشاط يتحرك لاسم اإلسالم ،ولكنه يبتغي شيئا
آخر ،يبتغي إاثرة فتنة).

 املرجع السابق ١٩ ،و.١٩
 حول النسب املئوية للطوائف يف سورية وتوزعها جغرافيًا:
 -٢انظر املصدر السابق ،دراسة "التغري الدميوغرايف يف سورية" .١
 -١انظززر خارطززة التززوزع السززكاين املتنززوع يف سززورية قبززل الثززورة (مركززز نصززح)
ويشمل نسب الطوائف املتعددة قبل الثورة.

مل تكن نسبة الشيعة تصل إىل نصف يف املئة من
سكان سورية عندما بدأ تنفيذ اتفاقية سايكس-بيكو
وظهرت حدودها كدولة قائمة بذاهتا بعد احلرب العاملية
األوىل ،وكان الشيعة موزعني كمجموعات صغرية يف بعض
الضواحي من مدينيت دمشق وحلب ،وقد تردد ذكر بعض
تلك الضواحي أثناء الثورة كتجمعات سكانية شيعية مثل
" البع ز ز ز ززث الش ز ز ز ززيعي يف س ز ز ز ززورية ١١١٩-٢٦٢٦م" ،املعه ز ز ز ززد ال ز ز ز ززدوىل
للدراسات السورية ،١١١٦ ،الصادر بدعم من حركة العدالة والبناء السزورية
يف لندن.٢٢١ ،

 مل تنقط ز ززع سلس ز ززلة الشز ز زواهد عل ز ززى اقتح ز ززام إيراين/ط ز ززائفي للقط ز ززاع
العقاري يف السنوات املاضزية ،وآخرهزا كمثزال سزاعة كتابزة هزذه السزطور مزن
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التشريد اجلماعي حتت عنوان "هدن" يبدأ حبصار
"التجويع" ويشمل ارتكاب سلسلة من األعمال الدموية
الرتهيبية للسكان ،مث اعتماد أقصى درجات العنف
العسكري إلخالء تلك املناطق الحقا وصنع تركيبة سكانية
جديدة فيها.

إليران يف احليلولة دون سقوط النظام .ومن أبرز الشواهد
على ذلك بعض ما عرف لاتفاقات اهلدن احمللية ،اليت
تنطوي على "هتجري فئات سنية سكانية" ،وهو ما بدأ على
نطاق واسع يف مدينة القصري منتصف سنة ١١٢١م ،مث
بلغ درجة بعيدة املدى يف مدينيت الزبداين ومضاّي سنة
١١٢٩م ،وكان االتفاق على إهناء "حصار التجويع"
على املدينتني مقرتن بتبادل "هتجري سكاين" للسنة منهما
وللشيعة من بلديت نبل والزهراء وكانتا حتت حصار الثوار،
وانقطع تطبيق جزء من االتفاق ،مث استؤنف سنة ١١٢٩م
إبجالء الشيعة هناك ،مقابل تشريد نسبة عالية من أهل
الغوطة الشرقية ،وهم من السنة أيضا ،إىل الشمال.

شبيه ذلك ما تؤاكده أيضا دراسة صدرت يف هناية
١١٢٢م عن مركز واشنطن للدراسات ومما ورد فيها أن
التحركات السكانية واسعة النطاق مل تكن جمرد نتيجة
( ا
اثنوية أسفرت عنها احلرب ،بل متثال اسرتاتيجيات تطهري

عرقي واعية تن افذها كل الفصائل) ،والواقع أن
ميليشيات "داع " حتديدا مارست ذلك بنسبة حمدودة
حبق فئات من
ً
عددّي ،كما وقعت ممارسات مشاهبة ا
السكان يف بعض املدن والقرى ،ومحلت مسؤوليته فصائل
مسلحة تضم فريقا من األكراد لاسم "وحدات محاية
الشعب" ،العاملة على طول احلدود مع تركيا حتت مظلة
الوالّيت املتحدة األمريكية وبدعمها عسكرًّي وسياسيًا..
رغم ذلك فكن "التعميم" على "كل الفصائل" ،الوارد يف
دراسة مركز واشنطن للدراسات مل يستند إىل أدلة توثيقية.

لقد كان هذا التغيري الطائفي للرتكيبة السكانية حتت
اإلعداد يف البداية ،مث قيد التخطيط أثناء الثورة ،ومل يكن
"ردود فعل" على أحداث بعينها ..وهذا مما يؤاكده الباحث
غازي دمحان إذ يشري يف إحدى دراساته إىل إقدام النظام
منذ مطلع الثورة على سحب القوات واإلدارات التابعة له
من بعض املناطق دون وجود خطر حقيقي يتهددها،
ويسري هذا ختصيصا على محص وأرّيفها ،إذ تشكل اجلزء
الرئيسي من الشريط اجلغرايف العريض الواصل بني دمشق
والقلمون على احلدود مع لبنان وبني الساحل السوري يف
الشمال الغريب ،وكان األسلوب املتبع يف معظم عمليات

اجلدير لالذكر أن مجيع جهود التشيع مل ترفع عدد
الشيعة إىل ما يزيد عن  ١ : ٢يف املئة خالل أكثر من
أربعة عقود مضت ،كما أن املصادر املتعددة حول
االنتماءات العقيدية والعرقية يف سورية ،ال تصل بنسبة

وكال ززة أنب ززاء "إرن" اإليراني ززة ي ززوم  ٢٢أغس ززطس ١١٢٩م ،إذ تق ززول (اتفق ززت
وزارة األش ززغال العام ززة واإلس ززكان يف س ززورّي م ززع وف ززد اقتص ززادي إيز زراين ي زززور
دمش ززق عل ززي تنفي ززذ  ١١أل ززف وح ززدة س ززكنية م ززن مش ززاريع املؤسس ززة العام ززة
لوسز ززكان يف حمافظز ززات دمشز ززق وحلز ززب ومحز ززص بواسز ززطة القطز ززاع اخلز ززا
اإليزراين .وخززالل لقائززه معززاون وزيززر الطززرق والبنززاء اإليزراين أمززري أميززين ،أعززرب
الوزير حسني عرنو عن االستعداد لتلبية رغبة الشركات اإليرانية لالعمزل يف
س ززورّي وت ززذليل الص ززعولات واملعوق ززات إلط ززالق العم ززل املش ززرتك .كم ززا اتف ززق
الطرفان علي تشكيل فريق من املقاولني اإليرانياني لالطالع علزى عمزل قطزاع
املقاوالت السورية والدخول بشراكات يف قطاع املقاوالت للمسامهة وبشزكل
ج ادي يف إعادة ما دمره اإلرهاب) ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/cWCish
 وصززفت جريززدة النهززار اللبنانيززة يززوم  ١أبريززل ١١٢٩م ،اتفززاق اهلدنززة
احملليززة حززول الزبززداين ومضززاّي ،أبنززه" :جهنمززي" :س زنة الزبززداين مكززان شززيعة
الفوعة ،تغيري دميوغرايف "وقح".

الشيعة والعلوياني معا إىل أكثر من  ٢١يف املئة.

 غززازي دمحززان ،التغيززري الززدميغرايف والطريززق إىل سززورية املفيززدة ،معهززد
العامل للدراسات ١٢ ،أكتوبر ١١٢٩م ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/eJLxdH

 كيف يهدد التطهري العرقي وحدة سورّي (إنفوجرافيك) ،موقع عريب
 ٢ ،١٢ديسمرب ١١٢٢م ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/U٢xAtH
واضززع التقري ززر الباح ززث فززابريس لال ززون  ،ون ززص التقريززر لالعربي ززة عل ززى موق ززع
معهد واشنطن ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/FeMHVD
 م ززن أح ززدث الدراس ززات وأمشله ززا ح ززول حص ززيلة التغي ززري ال ززدميوغرايف
بص ززبغة التش ززيع وتفاص ززيل ذل ززك يف امل ززدن الس ززورية ،دراس ززة الب ززاحثني حس ززام
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بني  ٪٩٢و ٪٩٢من السكان ،وإن تركيز حركة التشريد
عليهم يعين هبوط هذه النسبة داخل البالد لاملقارنة مع
جمموع "من بقي" من السكان يف سورية.

كلمة "التطهري" كما شاعت ،متناقضة من حيث
املقصود هبا مع ما قد توحيه (لاللغة العربية) التصاهلا لغوًّي
بكلمات طهر وطهارة ،والواقع أهنا من أبشع اجلرائم ضد
اإلنسانية كما هو معروف ،ويعين التطهري الطائفي والتطهري
العرقي اصطالحا التبديل غري املشروع للنسب املئوية
للفئات السكانية يف مناطق بعينها.

ومن حيث مفعول عنصر االستيطان اغتصالا:
هو مفعول تبديل نسب الفئات السكانية عرب
تشريد املقيمني األصلياني وجلب سواهم وتوطينهم ،فهذا ما
يسفر يف حالة سورية عما يسمى "التطهري" برفع نسب
طوائف بعينها على حساب أخرى ،عرب التوطني املقرتن يف
معظم األحيان لالتجنيس ومتليك عقارات مغتصبة،
لتكون تلك الطوائف العلوية والشيعية ختصيصا هي الغالبية
فيما وصفه بشار األسد رمسيًا بسورية "املفيدة" ،أي األرض
املمتدة من الساحل عرب أرّيف محاة ومحص ومنطقة
القلمون إىل دمشق وريفها ،ومل يعد جمهوال أن هذا يعين
"تركيز القوة البشرية" اليت يعتمد عليها طائفيًا يف ذلك

يف سورية ال تتضح معامل املشهد عرب "التطهري
الطائفي" وحجمه الفعلي دون الوقوف عند مفعول
عنصرين إضافيني ،مها التشريد إكراها واالستيطان اغتصالا.
من حيث مفعول عنصر التشريد إكراها:
بلغ تعداد املشردين ما يناهز نصف السكان وفق
األرقام اليت تنشرها املنظمات الدولية ويف مق ادمتها مفوضية
شؤون الالجئني ،منهم (حسب أرقام عام ١١٢٩م) ٩4٩
مليون من النازحني داخل احلدود ،وزهاء  ٢4٢مليون يف
تركيا ولبنان واألردن ومصر والعراق وبلدان أخرى..
وصحيح أن التشريد مشل فريقا من املسيحياني ،وأن
ميليشيات "داع " استهدفتهم كما استهدفت اإليزيدياني
يف العراق ،إمنا ال خيفى أن الكثرة من املشردين هم من
السنة ،الذين شكلوا يف سورية حسب تقديرات متع اددة ما

الشريط اجلغرايف الزراعي والتجاري العريض ،هذا ..مع

 يسلط اإلعالم الضوء على "ما يشتهر" من مصادرة العقارات وتغيزري
ملكيتها حبكم شهرة أصحاهبا األصلياني ،ومثال ذلك التقرير املصور يف حمطة
"أورينت" للتلفزة يوم  ٢١نوفمرب ١١٢٩م حتت عنوان( :آخرهزا منززل رّيض
حجاب ..هل تسقط أمالك املعارضني لالتقادم ) ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/UnDyaG
واشتهر فور سيطرة قزوات النظزام علزى الغوطزة الشزرقية املرسزوم الر سزي لاسزم
الق ززانون رق ززم ١١٢٩ /٢١م وه ززو واقعيً زا توس ززيع جغ زرايف وموض ززوعي لتطبي ززق
القانون  ٩٩من سنة ١١٢١م ،ويسزتند إىل مصزادرة عقزارات املشزردين مزا مل
يقدموا خالل فرتة زمنية قصرية تعجيزية (وهزم مزن األصزل عزاجزون أمنيًزا عزن
ويسجلوها لدى الدوائر املختصة ،وهزو
العودة) أوراقا جديدة تثبت ملكيتهم ا
م ززا أاثر ض ززجة إعالمي ززة وسياس ززية عن ززد ص ززدوره ،وم ززا يز ززال س ززاري املفع ززول
بتع ز ززديالت طفيف ز ززة ،واملزي ز ززد عن ز ززه يف مقال ز ززة بعن ز زوان (دمش ز ززق :الق ز ززانون ٢١
لالستيالء على أمالك املهجرين السوريني) حملمود اللبابيدي ،موقع املزدن٢ ،
أبريل  ،١١٢٩متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/wyGJQ١

السززعد وطززالل مصززطفى مززن مركززز حرمززون للدراسززات املعاصززرة ،بتززاريخ ١٩
يونيو ١١٢٩م ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/gdhwKz
 املوق ززع الرمس ززي ملفوض ززية ش ززؤون الالجئ ززني ،املعلوم ززات م ززن  ٢٦أبري ززل
١١٢٩م ،متاح عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/MttTpo :
وانظززر خارطززة تززوزع املشززردين/الالجئني السززورياني (املسززجلني رمسيًزا) يف دول
عربية وأوروبية نوفمرب ١١٢٩م ،حسب املفوضية الدولية لشؤون الالجئني:

 حول تفاصيل عملية التوطني اغتصالا لرأرض ،ميكن الرجوع إىل:
 غ ززازي دمحز ززان" ،التغيز ززري الز ززدميغرايف والطريز ززق إىل سز ززورّي املفيز ززدة" ،مرجز ززعسابق.
 مرك ززز حرم ززون للدراس ززات املعاص ززرة" ،التغي ززري ال ززدميوغرايف يف س ززورية :م ززنالسياس ز ززة العش ز ز زوائية إىل السياس ز ززة املمنهج ز ززة" ،موق ز ززع ج ز ززريون ٢٩ ،أبري ز ززل
١١٢٩م ،متاح عرب الرابط التايلhttps://goo.gl/hJUr٢N :
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القرن امليالدي العشرين لات من العسري على زوار دمشق
من املغرتبني السورياني أو من السياح األجانب العثور على
مواقع تلك األضرحة وما يشاهبها ،وهذا قبل إزالة بعضها
هنائيًا ،فضال عن وصول احلملة بعد اندالع الثورة إىل
املساجد أيضا ،كالعمري يف درعا ،واألموي يف حلب،

استمرار احلر على استعادة السيطرة لالقوة العسكرية على
مناطق أخرى من سورية حبدودها الرمسية ،بينما تقتصر هذه
السيطرة حاليًا على  ٩١يف املئة كما سيأيت الحقا.
ويبقى السؤال عن "جدوى" ما يسمى "التطهري
الطائفي" ،فالواقع يقول مع املنطق:

وخالد بن الوليد يف محص.

(ال تتوافر يف مشاريع التغيري الدميغرايف اليت يديرها
مقومات االستمرارية واالستقرار،
النظام يف "سورية املفيدة" ،ا
ذلك أن القائمني عليها أقلية حتيطهم امتدادات سكانية
كبرية من نسيج السكان القدامى املهجرين ،األمر الذي
جيعل التغريات الدميغرافية اليت جنح النظام يف حتقيقها ،يف
أكثر من مكان خاضع لسيطرته ،جمرد حماوالت من
املستبعد أن تستقر على األمد التارخيي الطويل ،وحىت
املتوسط ،وتتحول إىل حقيقة دميغرافية اثبتة).

معظم اجلهات الدولية -مثل اليونسكو -اليت
اتبعت قضية تدمري الرتاث العمراين واآلاثر التارخيية يف
سورية أثناء سنوات الثورة ،واتبعت عمليات هنب اآلاثر
وبيعها عامليًا يف السوق السوداء ،وكذلك املصادر اليت
يوجهون أصابع االهتام إىل طرفني
تتحدث لاسم الثورة ،ا
رئيسيني مها النظام نفسه بعمليات القصف كما كان مثال
مع قلعة حلب ،وميليشيات "داع " اليت تكاد متثال الصورة
املكملة للنظام يف معظم ممارساته من أعمال من هذا القبيل
ا
وسواها ،بينما تزو اجه مصادر النظام نفسه أصابع االهتام إىل
"داع " أيضا وسواها ممن تصفهم لاملنظمات املسلحة أو
اإلرهابية املدعومة من دول أجنبية.

إن ما يسمى "التطهري الطائفي" ال يغري الرتكيبة
السكانية من حيث النسب املئوية من تعداد سكان سورية
مجيعا ،يف وطنهم ويف الشتات ،ولكن يصنع غالبيات
جديدة يف بعض مناطق سورية ،ويستخدم هلذا الغرض
تشريد سكان أصلياني وتوطني سواهم ،فيزرع بذور أحقاد
واثرات وعداوات جديدة لسنوات قادمة ورمبا لعقود وأجيال

 ملزيد من التفصيل ،انظر:
 زهززري ظاظززا ،ق ززرب ابززن تيمي ززة يف دمشززق ،موق ززع الززوراق ،مت ززاح عززرب ال زرابطالتايلhttps://goo.gl/o٢aRWM :
 تقريززر ملوقززع (أورينززت نززت) بتززاريخ  ١١أكتززوبر ١١٢١م بعن زوان( :فلتززانأمين أم أثر مذهيب :كيف أزيل قرب ابن تيمية يف دمشق !) ،متاح عرب الرابط
التايلhttps://goo.gl/qu٦DEs :
 إمهال ضريح الصحايب معاويزة يف دمشزق ،إىل درجزة عزدم العثزور عليزه مزعمشاتززة خصززومه مززن الشززيعة بززذلك كمززا يظهززر فيمززا يكتززب عززن ذلززك كمززا يف
وكالة أنباء برااث (احلشد الشعيب/العراق) حتت عنوان" :جمازفة البحث عن قرب
معاوي ززة" بت ززاريخ  ١يولي ززو ١١٢١م ،بقل ززم عب ززد احل ززافظ البغ ززدادي اخلزاع ززي،
مستشهدا أببيات شعر منسوبة إىل د .حممد اجملزذوب رمحزه هللا (مزع االدعزاء
أهنا اختفت من ديوانه الحقا!) وفيها (كتل من الرتب املهني خبربة ...سزكر
الذلاب هبا فراح يعربد) ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/HK٩١rM
 انظززر مززثال :د .عمززار عبززد الززرمحن ،دراسززة بعنزوان "اآلاثر السززورية يف
ظز ززل األزمز ززة :التح ز ز ادي واالسز ززتجابة" ،مركز ززز دمشز ززق لرأحبز ززاث والدراسز ززات
"م ززداد" ،بت ززاريخ  ٩ن ززوفمرب ١١٢٩م ،ول ززيس فيه ززا أو يف هوامش ززها أي ذك ززر
ملصدر غري مصادر السلطة ،حول مزا تقزول بزه بشزأن قيزام مجاعزات مسزلحة
بتدمري اآلاثر وهنبها ،متاح عرب الرابط التايل:

عديدة.

اثلثًا -متزيق اهلوية عرب التدمري الرتاثي والثقايف:
سبقت اإلشارة إىل أن التمهيد للتدمري الثقايف
لاستهداف اآلاثر خالل أعوام الثورة ،قد بدأ من قبل
لاستهداف األضرحة ،ال سيما يف دمشق ،واملقصود أضرحة
خلفاء وعلماء تعاديهم التعاليم العلوية والشيعية ،وأبرز
األمثلة على ذلك أضرحة ابن عساكر وابن كثري وابن تيمية
احلراين الدمشقي من العلماء ،إضافة إىل أضرحة خلفاء
أمويني مثل معاوية بن أيب سفيان ،حىت أصبح معظم تلك
األضرحة يف حكم املهرتئ بسبب إمهاله رمسيًا لاملقارنة مع
االهتمام عموما لاآلاثر احلضارية السياحية .ومنذ سبعينيات
 املرجع السابق.
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ومما يفصل التقرير؛ استهداف قوات النظام لقلعة
املضيق مباشرة ،وقصف مئذنة اجلامع األموي الكبري يف
حلب وتدمريها ،وتدمري عدد من األسواق واملناطق السكنية
األثرية القدمية مثل أسواق "الزرب" و"العيب" و"العتمة"
و"العطارين" و"النسوان" و"الصوف" و"الصاغة" ،وأمام
حجم التدمري والثقايف الكبري واملمنهج مل تكن اجلهود املدنية
املضادة من جانب السورياني كافية ،ويذكر التقرير منها ما
سعت إليه روابط ومجعيات أتسست هلذا الغرض مثل
"اآلاثر السورية يف خطر" ،و"معا لنحمي آاثرن من النهب
يف حال حصول فراغ أمين" ،ومجعية "حامية" ،ومؤسسة
"الرتاث من أجل السالم" ،ومبادرة "الرتاث السوري يف
املدار األمريكية" وغريها.

وقد أتسس عام ١١٢١م مركز سوري مستقل لاسم
"مدماك" وأجنز عام ١١٢٢م تقريرا أو دراسة موثقة حول

ما أصاب اآلاثر السورية ،نقلت عنه شبكة "جريون"
اإلعالمية السورية:

(أمجل التقرير األضرار اليت هددت ،وهت ادد الرتاث
الثقايف املادي السوري خبمسة عوامل أساسية:
 )٢حتول املواقع األثرية السورية إىل مواقع عسكرية ،أو
أماكن جتمع لقوات عسكرية ،أو متاريس ،أو خمازن
ذخرية ،ما جعلها ساحات للمعارك ،وعرضة
لالستهداف املباشر لالقصف أو لالتفجري من قبل
األطراف املتصارعة.
 )١عمليات التنقيب غري املشروع من لصو اآلاثر ،أفرادا
أو مجاعات منظمة.

كما ورد يف تقرير نشرته شبكة "اجلزيرة" معلومات
تفصيلية موثقة حول عمليات التدمري الثقايف يف دمشق
وحلب وتدمر وبصرى ،والعديد من القالع ومن القرى
األثرية يف الشمال ،وهو ما بدأ منذ مطلع سنة ١١٢١م
واختذ صيغة سرقة آاثر كما كان مع متحف محاة ومدينة
إيبال يف حمافظة إدلب ،كما اختذ الحقا صيغة تدمري متعمد
كما صنعت "داع " مع أضرحة إسالمية ومعابد اترخيية
يف تدمر ،واستشهدت شبكة "اجلزيرة" يف قسم "املوسوعة"
على بعض ما أوردته بتقارير إعالمية أمريكية وتقارير

 )١عمليات السرقة والتهريب ،اليت كانت قائمة سابقا،
واستشرت؛ بسبب الفوضى السائدة اليت شكلت بيئة
خصبة تعمل فيها "مافيات" اآلاثر الدولية وشبكاهتا،
جنبا إىل جنب مع اللصو احمللاياني.
 )١عمليات التزييف والتزوير املتزايدة ،وخاصة للتماثيل
والفسيفساء.
 )٢التخريب والتدمري املمنهج لآلاثر ،على خلفية
عقائدية ،والذي برز بشكل واضح لدى التيارات
اإلسالمية املتشددة ،وبشكل خا لدى "تنظيم

اليونسكو.

ابعا -تقسيم الوطن إىل مناطق نفوذ:
رً

الدولة اإلسالمية").

أكثر ما ميز العالقات اخلارجية يف حقبة األسد
األب كان ما يوصف من جانب دارسيها وحملاليها بعملية
"توازن العالقات" الذي أتقن ممارسته ،وميكن التنويه هنا
تانبني مما بقي أثره إىل فرتة التعامل اإلقليمي والدويل مع
الثورة الشعبية ومسارها:

https://goo.gl/vtZeu٩

 مصزطفى السززكاف ،مصزطفى أمحززد ،حتريزر :خالززد اإلختيزار ،الزرتاث
الثق ززايف امل ززادي الس ززوري ب ززني ع ززامي (١١٢٢ - ١١٢٢م) ،مرك ززز دراس ززات
اآلاثري السوري "مدماك" ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/r٢sR٦k
 انظر التقرير املشار إليه يف اهلام السابق ،والنص املستشزهد بزه هزو
من التعريف لالتقرير بعنوان" :الرتاث الثقزايف السزوري والصزراع القزائم" ،موقزع
شبكة جريون اإلعالمية ١٢ ،أغسطس ١١٢٩م ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/DSTZ٢s

 اآلاثر السززورية يف ظززل احلززرب ..تززدمري وهتريززب ،موقززع اجلزيرة.نززت،
 ٢١أكتوبر ١١٢٢م ،متاح عرب الرابط التايل:
https://goo.gl/y١hNGT
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 -٢العالقات السياسية والعسكرية مع موسكو الشيوعية
وبعد الشيوعية تقابلها عالقات اقتصادية وجتارية
وثقافية مع أورولا وتعاون استخبارايت وسياسي ال سيما
حول لبنان وقضية فلسطني مع الوالّيت املتحدة
األمريكية.

لالتعامل مع قضية سورية يف هناية املطاف إىل توافق غري
مكتوب على تقسيم مناطق النفوذ ،وهو ما انتقل إىل مرحلة
رسم حدودها اجلغرافية عسكرًّي وسياسيًا بصورة علنية سنة
١١٢٢م اليت شهدت يف ربعها األخري التدخل العسكري
الروسي العنيف للسيطرة على مسار األحداث لالقوة
العسكرية املفرطة ،بعد أن خرجت "إدارة األزمة" عن
سيطرة النظام وامليليشيات احلليفة له ،لالتوازي مع الرتاجع
اجلغرايف (سيطرة عسكرية وإدارة مدنية) لاستثناء  ٢٦يف
املئة من األرض.

هذا التوازن بدأ لالتآكل منذ مطلع األلفية امليالدية
الثالثة عرب سياسات األسد االبن ،وكانت أول االهنيارات
يف لبنان ،بعد أن مضى لالتحالف مع إيران إىل مستوى
حتالف اندماجي مع فتح األبواب ملراكز التشيع أكثر من
أي وقت مضى ،فبدأ اخللل يف العالقات مع دول اخلليج
العربية ،كذلك مل تعد املشاركة السابقة يف حرب احتالل
العراق و"اهلدوء" يف جبهة اجلوالن كافيني حلفاظ النظام
القائم يف سورية على عالقات متميزة مع الوالّيت املتحدة
األمريكية كمستند رئيسي لوجوده يف لبنان.

ال ينبغي هنا إغفال أن التحركات اخلارجية مل تكن
مكونت
ممكنة لوال ما سبق إعداده أو سبقت نشأته داخل ا
الثورة العسكرية والسياسية والشعبية ،وعلى وجه التحديد
عرب )٢( :احلصار وتوجيه الضرلات ملقومات معيشة
احلاضنة الشعبية للثورة ،و( )١ضرب الفصائل العسكرية
بعضها ببعض بسبب اخنفاض مستوى الوعي السياسي
والعقيدي والفكري فضال عن العمليايت امليداين ..و( )١إىل
جانب ما صنعته ظاهرة "داع " ميدانيًا ،وهو ما حيتاج إىل
حديث مفصل ومنفصل ال تتسع له هذه الدراسة املوجزة.

على هذه اخللفية ضعفت املرتكزات القدمية دون
تعويضها مبرتكزات بديلة خللق توازنت جديدة ،عندما
بدأت خيوط العالقات اخلارجية لالنظام السوري ولالقوى
الثورية منذ عام ١١٢١م تنسج وضعا بديال عما كانت
حتتضنه القوى اإلقليمية والدولية لعدة عقود سابقة.
وشهدت سنوات الثورة أترجحا يف التموضع اإلقليمي
والدويل من قضية سورية والثورة ،لالتوازي مع حماوالت إجياد
مرتكزات جديدة -أو توهم إجيادها -من خالل التواصل
مع "الفاعلني" من السورياني يف مسار الثورة ،ومع اهنيار
تلك املرتكزات عند امتحان قابلية أن تكون "بديال" مبنظور
شروط القوى اخلارجية أو ال تكون ،وهذا بغض النظر عن
أهداف الثورة نفسها.

يف مجيع ذلك كانت القنوات الفاعلة هي قنوات
"التمويل وحصول الثورة على السالح والذخرية" ،لاعتبار
أن القوى اخلارجية اليت تتحكم ماليًا وعسكرًّي بصناعة
احلدث ،سواء حتت عنوان "دعم السلطة األسدية" أو حتت
عنوان "دعم الثورة الشعبية" ،إمنا تتحرك لتحقيق أهدافها
الذاتية حتت عنوان "لغة املصاس" وهو عنوان مضلال يواري
خلفه عناوين عديدة من بينها حتصني "مناطق اهليمنة
والنفوذ".

 -١عالقات التحالف مع إيران واليت بلغت مستوى
اندماجيًا يف فرتة سلطة األسد االبن ،تقابلها عالقات
التعاون املايل واالستثماري وحىت املصاهرات لاإلضافة
إىل التفامهات حول لبنان وتقييد العمل الفلسطيين.

 حول تطور السيطرة اجلغرافية عرب سنوات الثورة ،انظر:
عززالء الززدين السززيد ،لالصززور :كيززف تغززريت اخلريطززة علززى األرض يف سززورّي
منززذ انززدالع الثززورة  ،موقززع ساسززة بوسززت ٢١ ،فربايززر  ،١١٢٩وفيززه خزرائط
توضيحية تشري إىل مساراهتا الفقرات التالية أيضا من هذا الفصل ،متاح عزرب
الرابط التايلhttps://goo.gl/aCmZxk :

أوصل هذا املسار "اخلارجي" من جهة ،وتطور
مسار املواجهات امليدانية من جهة أخرى ،يف الوصول
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بتعبري آخر ،كان تقلب السيطرة "العسكرية" ورسم
حدود متب ادلة أسرع نسبيًا من "الروتني الشهري" لنشر
خرائط جديدة حسبما اعتمدته مراكز دراسات عديدة،
ومع ذلك ميكن متييز أمرين اثنني على "اخلرائط" املتعاقبة:

إن مسار النجاح يف انتشار الثورة الشعبية السريع
من البداية سلميًا ،مقابل قمع عسكري و"أمين" شديدين،
تزلته تقديرات وممارسات ذاتية خاطئة اقرتنت بضغوط
وإغراءات خارجية مغرضة ،فنقلته إىل مرحلة مق ادمات
انتشار النفوذ األجنيب يف هناية املطاف.

 -٢التبدالت يف سيطرة ثنائي النظام والثوار على األرض
اقرتنت لاهنيار متواصل يف استقاللية "الطرفني" على
صعيد صناعة القرار.

وكان احملور الفقري يف سلسلة هذا التطور:
 -٢تنامي الثورة الشعبية..

 -١تبدالت اخلطوط اجلغرافية للسيطرة امليدانية بغض
النظر عن املسميات (نظام  /ميليشيات  /اجلي احلر/
فصائل  /داع اإلرهابية  /وحدات عسكرية كردية..
تؤد يف أي مرحلة إىل "تبدل جوهري" يف
إىل آخره) مل ا
استكمال صناعة خرائط تقسيم مناطق النفوذ اخلارجي
يف هناية املطاف.

 -١حترك "استباقي" حنو "الواجهة" من جانب قوى
سياسية توصف لاملعارضة ..وقد شاع هذا الوصف
املتناقض مع "ماهية الثورة" ..فالكلمة عبارة عن
مصطلح سياسي له شروطه اليت ال عالقة هلا حبالة
ثورية ..ومن بينها وجود دولة ودستور وأطراف
متنافسة ،غالبا حزبية يف السلطة ويف مقاعد املعارضة،
ومجيع ذلك مل يتوافر يف سورية قبل الثورة وال أثناءها..

ميكن تتبع ما سبق ذكره واستخال احلصيلة عرب
تعداد حمطات كربى رئيسية ما بني  ١١٢٢و١١٢٩م:

 -١ازدّيد حجم املساحة اجلغرافية ولالتايل السكانية حتت
سيطرة الفصائل املسلحة واقعيًا..

احملطة األوىل (سنة ١١٢٢م) -استمرار سيطرة
نظام األسد على جمموع اجلغرافيا السورية:

 -١تنامي األعباء املالية واإلدارية على "الثورة" مبا يتجاوز
حدود طاقات قياداهتا العسكرية والسياسية على
السواء ..وهو ما أدى بدوره إىل تنامي أتثري اإلرادات
السياسية واملالية األجنبية عليها..

ت تصعيد عنف السلطة للقمع والتخويف من
املشاركة يف الثورة السلمية ،مث الحقا إىل خلق ذرائع لتوجيه
ضرلات لالغة اهلمجية (كاستخدام الكيمياوي ..والرباميل
املتفجرة) مع تقدير أن هذا العنف املفرط سيؤدي إىل ردود
فعل يف صيغة ما يوصف بعسكرة الثورة ولالتايل القضاء
على مفعول "طهر سلميتها" ..ومل تنطلق عمليات مسلحة
ثورية حىت شهر سبتمرب ١١٢٢م مع بداية انشقاقات
عسكرية.

 -٢ولاملقابل ،اهنيار القوة الذاتية للسلطة األسدية ..وهو
ما أدى إىل ازدّيد نفوذ ما يوصف لاحللفاء ،ال سيما
"الرمسيني" علنا ،أي إيران وروسيا.
مجيع ذلك كان جيري بسرعة كبرية ال تستغرب
مبنطق الثورة ،ولكن ال يفيد التعامل معها مبنطق املوازين
التارخيية ملسارات التطورات والتغريات االعتيادية ،فضال عن
أتثري حجم املآسي اإلنسانية املتفاقمة ،حيث تقا آبالم
متواصلة حلظة بلحظة .لقد لات من العسري جمرد تتبع ما
ترمسه سرعة األحداث من حتوالت خطوط اخلارطة اجلغرافية
لرأرض كما كانت معروفة منذ قيام سورية كدولة قائمة
بذاهتا ضمن االقتسام الدويل لورث اجلغرايف العثماين.

احملطة الثانية (١١٢١/١١٢١م) -تراجع سيطرة
النظام جغرافيًا:
تسارعت السيطرة الثورية على مناطق جغرافية
واسعة ،ورأى حملالون (مثل غازي دمحان كما سبقت
اإلشارة) أن تراجع السلطة عن بعض املناطق مثل محص
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احملطة الرابعة (١١٢٩ - ١١٢٢م) -رسم خطوط

كان مقصودا لتربير الفتك العسكري الحقا مع إطالق
موجة التشريد والتغيري الدميغرايف األوىل.

التقسيم للنفوذ الدويل:

ورغم استعانة النظام مبيليشيات مستوردة مرتبطة
إبيران ..فكن ارتكاب املذابح الكربى أدى لاستمرار إىل
توسع السيطرة الثورية اجلغرافية ،كما كان يف الغوطة الشرقية
عام ١١٢١م ،وقد بلغ عدد الضحاّي يف أحناء سورية يف
ذلك الشهر وحده  ٢١١١ضحية ..منهم املئات يف مذحبة
دارّي (رمز سلمية الثورة) يف الغوطة الغربية يوم ١١
أغسطس ١١٢١م ..وكذلك يف الغوطة الشرقية وجنوب
دمشق عام ١١٢١م بعد جمزرة الكيماوي الكربى يف غوطة
دمشق يوم  ١١أغسطس ١١٢١م ..ويسري شبيه ذلك
على توسع سيطرة مسلحي الثورة يف إدلب وريفها وأجزاء
من حلب وأرّيفها ،حىت احنسرت السيطرة العسكرية
واإلدارية للنظام إىل أقل من  ١١يف املئة من جمموع املساحة
اجلغرافية.

يف هذه الفرتة بدأ ظهور معامل التدخل العسكري
اخلارجي املباشر ،ولالتايل ظهور ما يوصف بتقسيم مناطق
النفوذ أو حىت االحتالل األجنيب يف سورية.
يف هذه الفرتة بدأ احلديث العلين ينتشر عن دور ما
مساي غرفة (موك) أو "مركز العمليات العسكرية" مع أن
تشكيلها كان منذ ١١٢١م ،إمنا كانت حتاط من قبل
بدرجة معينة من الضبابية بسبب دورها املتناقض مع الثورة
وحاضنتها الشعبية ،إذ يتجاوز حدود "إدارة مركزية
للفصائل "..إىل "فرض توجهات وخطوط محر عليها "..ال
عالقة هلا بثورة شعبية للتحرر من استبداد داخلي ،بل كان
فرض االلتزام بتلك اخلطوط احلمر خيدم أغراضا أجنبية
حمضة.
ورغم أن "موك" هذه كانت تضم بعض الفصائل
املسلحة من الشمال ،إال أهنا كانت ترتكز على اجلنوب
السوري ،ولالتايل ترسم من خالل أجهزة املخابرات
األمريكية والربيطانية واألردنية ،ومن ورائها اإلسرائيلية،
اخلطوط احلمر اليت تضمن على األقل استمرارية الوجود
اإلسرائيلي يف اجلوالن احملتل ،فضال عن العالقة اخلاصة بفئة
الدروز يف السويداء.

احملطة الثالثة (١١٢٢ - ١١٢١م) -انتشار
امليليشيات من خارج سورية:
ثقافة التعاون والتناصر من وراء احلدود هلا ضوابطها
العقيدية والتشريعية يف اإلسالم ،وهلا ضوابطها العامة
والتقنينية يف القانون الدويل ،وال جمال حلديث تفصيلي عن
هذا وذاك هنا ،إمنا هو التنويه إىل أهنا ال تسري على
الطريقة وال على األطروحات اليت رافقت انتشار ميليشيات
من خارج سورية حتت مظلة "دعم الثورة" أو حتت عنوان
"إنقاذ النظام" ،وهو ما توسع نطاقه إىل ما يستحق وصفه
من لاب املشاكلة "مبيلشيات" سالح جوي روسي وسالح
جوي دويل بزعامة أمريكية .األهم من التفاصيل أن هذه
التدخالت أصبحت هي "بوابة" النقلة اجلذرية من احلديث
عن الثورة كتحرك شعيب ضد نظام استبدادي إىل احلديث
عن "مربرات" مزعومة لتدخالت رمسية أجنبية ،إيرانية
وروسية وإقليمية ودولية ،مجيعها يشكل مقدمة خلرائط
اهليمنة والنفوذ التالية.

وتشمل اخلطوط احلمر فرض التحرك أو االمتناع
عن التحرك على الفصائل املعنية حتت طائلة قطع
اإلمدادات ،السيما املالية اخلاصة برواتب عناصرها،
ولالتايل املعيشة اليومية لذويهم وحلواضنهم الشعبية ،كما
تشري عمليات االغتيال العديدة لبعض قيادات تلك
الفصائل أن اخلطوط احلمر أبعد مدى من قطع اإلمدادات،
وإن استحال بطبيعة احلال تقدمي دليل قاطع على من يقف
وراء تلك االغتياالت غالبا.
لقد بدأ رسم منطقة نفوذ أمريكية-إسرائيلية يف
اجلنوب السوري منذ ١١٢١م ليأخذ مداه ويظهر إىل
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خرائط تقسيم النفوذ األجنيب يف سورية ،وحتويل الثورة
الشعبية إىل أزمة صراعات إقليمية ودولية ،إمنا ميكن التكهن
ببعض اخلطوط العامة الكربى:

السياسات واملمارسات الرمسية العلنية سنة ١١٢٩م ،وأبرزها
ما مارسه اجلانب اإلسرائيلي حتت ذريعة رفض الوجود
اإليراين املهيمن عسكرًّي عرب امليلشيات املقاتلة مع بقاّي
قوات النظام األسدي يف سورية.

 -٢احتاجت النقلة الدولية من التعامل مع الثورة إىل
التعامل مع صراع نفوذ لسبع سنوات ونيف ،وهذا غري
معتاد يف اتريخ التغريات احلديثة خلطوط متا النفوذ
توافقا وصراعا منذ احلرب العاملية الثانية.

واألرجح أن التوافق خبطوط عريضة على "تقاسم
النفوذ دوليًا" ت بني الرو واألمريكياني يف لقائهم الثنائي يف
جنيف منذ عام ١١٢١م أيضا ،وال ميكن القول إن حدود
منطقة النفوذ الروسي قد بدأت مع بداية الغزو العسكري
اجلوي يوم  ١١سبتمرب ١١٢٢م ،فقد سبق اإلعداد لذلك
من خالل توسيع القواعد العسكرية على الساحل السوري،
ومن خالل اإلمدادات العسكرية املتواصلة للسلطة األسدية
منذ بداية الثورة عام ١١٢٢م.

بغض النظر عن درجات
 -١مل تتمكن القوى اخلارجية ا
توافقها واختالفاهتا ،من إجياد وضع جديد لسورية تقبل
به -بغض النظر عن اإلرادة الشعبية واملشروعية والقيم
إىل آخره -ليخلف وضعا اهرتأ سياسيًا وعسكرًّي
وماليًا ،وهو وضع كان يتوافق مع سياساهتا فتقبلت
وجوده عرب نصف قرن تقريبا.

ومن اجلدير لالذكر ،إذا صحت يف الوقت احلاضر
مقوالت مرتبطة لالنظام وحلفائه حول "هناية الثورة" والعمل
على تعديالت دستورية وانتخالات وعودة املهجرين ..إىل
آخره ،فالواقع على األرض يقول إن مجيع ما مضى عرب
سنوات القصف املتواصل ،األسدي واإليراين والروسي
والدويل ،عسكرًّي وسياسيًا ،مل يوصل إىل سيطرة النظام
وامليليشيات املرتبطة إبيران على ما يتجاوز  ٪٢٢من
املساحة اجلغرافية الرمسية لسورية.

 -١ليس "الشتات السوري" جمرد "شتات" تسري عليه
القواعد املستخلصة سابقا من دراسة عمليات التشريد
اجلماعي ،فقد تبدلت املعطيات العاملية ..والتقنية..
وغريها ،كما اختلفت نوعية "املشردين" أنفسهم عن
أمثاهلم يف موجات تشريد وأحداث ماضية ،وميكن أن
يرتتب على ذلك تطور جديد ال يفيد استباق معامله
بتكهنات وتنبؤات ما ،فهو مرتبط مبا ميكن أن أييت به
من "عناصر جديدة" هي من جنس ما نطلق عليه
وصف "يف حكم الغيب".

خامتة:
ال ميكن ساعة كتابة هذه السطور التنبؤ بصورة
مرجحة مبا ميكن أن يرتتب يف املستقبل املنظور على فرض
 آخر ما يتوافر من خرائط توزيع السيطرة العسكرية على األرض ،مزن
موق ززع مرك ززز ن ززور للدراس ززات م ززن ش ززهر يولي ززو ١١٢٩م ،مت ززاح ع زرب ال زرابط
التايلhttps://goo.gl/ssMPY٩ :
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