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محمد سيد رصاص *
مثل ال ــزالزل التي تكشف نوعية التربة في
الطبيعة ،فإن الزالزل في املجتمعات تكشف
نــوع ـيــة تــرب ـت ـهــا .كـ ــان االن ـف ـج ــار الـ ـس ــوري،
ّ
فــي مقياس األزم ــات ،أكبر أزمــة مــركـبــة في
مرحلة مــا بعد الـحــرب العاملية الثانية من
ح ـي ــث ت ــراك ــب الـ ـط ــواب ــق األرب ـ ـعـ ــة ف ــي ب ـنــاء
األزم ـ ـ ــة ك ـع ــوام ــل م ـت ــداخ ـل ــة ف ــي تـحــريـكـهــا:
محلية ـ ـ إقليمية ـ ـ دولـيــة ـ ـ منظمات عابرة
للحدود («النصرة» و«داع ــش») .كــان هناك
ح ـطــب سـ ــوري كـثـيــر ق ــاب ــل لــاش ـت ـعــال وقــد
أت ـ ــت دول إق ـل ـي ـم ـيــة وقـ ـ ــوى دولـ ـي ــة عـظـمــى
وكبرى بطناجرها من أجل طبخ طبخاتها
ع ـل ــى ال ـح ـط ــب ال ـ ـسـ ــوري امل ـش ـت ـع ــل إض ــاف ــة
إلـ ــى «الـ ـنـ ـص ــرة» (الـ ـف ــرع الـ ـس ــوري لتنظيم
«القاعدة») و«داعش» التي القت نموًا كبيرًا
م ــن خ ــال م ـنــاخ األزم ـ ــة ال ـســوريــة فــاقــت ما
القته في التربة العراقية .يجب دراسة البذرة
األول ــى لــأزمــة الـســوريــة الـتــي انـفـجــرت في
درعا في  18آذار  2011إن كانت عوامل البدء
في تلك البذرة في أحد التواريخ التالية17 :
نيسان  22 ،1946شباط  8 ،1958آذار ،1963
أم  16تشرين الثاني 1970؟
فــي مجتمع صــام عــن السياسة بفعل قسر
انتصار السلطة األمني ـ العسكري (وليس
الفكري ـ السياسي) على املعارضة بشقيها
اإلسالمي والديموقراطي في أحداث  1979ـ
 1982فــإن إفـطــاره الـبــادئ فــي درعــا بعد 29
سنة ،كان مفاجئًا من حيث محتواه للسلطة
واملعارضة ،وكالهما ،وخصوصًا السلطة،
قد دفعا فاتورة ذلك الصيام الذي كان إفطاره
مثل السيل املفاجئ فــي مجرى نهر انقطع
ً
طــويــا عــن ال ـجــريــان ولـيـجــرف ذل ــك السيل
ويظهر كل ما تراكم هناك في فترة الالحركة.
مــن ن ــزل إل ــى ال ـش ــارع فــي ال ـح ــراك ال ـســوري،
ً
ك ــان ج ـي ــا ج ــدي ـدًا ش ــاب ــا ،ل ــم ت ـكــن الـسـلـطــة
الـتــي اع ـتــادت وعــرفــت وخـبــرت السياسيني
الــذيــن م ــروا على السجون والعمل الـســري،
تـعــرفــه وال أح ــزاب امل ـعــارضــة الـتــي تحولت
إلــى جــزر متناثرة في فترة آذار  1982ـ آذار
 2011وهو ما منعها من القدرة على قيادة
الحراك املعارض بخالف لينني الذي فوجئ
هو وحزبه البلشفي بثورة شباط  1917هو
وبــاقــي األح ــزاب املـعــارضــة الــروسـيــة ،ولكن
هذا لم يمنعه من القدرة على وضع برنامج
وصنع أداة ذاتية لقيادة ذهبت في روسيا
إل ــى ثـ ــورة أك ـتــوبــر ع ــام  .1917إذا حسبنا
معارضة الحراك ،عبر الطبقات الثالث :اليد
واللسان والقلب ،فإنها كانت واسعة وهي
أوسع من الجسم االجتماعي ملعارضة 1979
ـ  1982ومــن الجسم االجتماعي للمعارضة
الناصرية لسلطة حزب البعث في مرحلة 18
تموز  1963ـ  16تشرين الثاني  .1970برغم

هذا ،فقد كانت هناك ثالثة أثالث متساوية
بالحجم ومــا زلــت كذلك فــي فترة السنوات
الست التي تفصل عن يوم  18آذار  2011تجعل
املجتمع الـســوري فــي خــانــات ثــاث :املــواالة
ّ
والتردد .كان الجسم االجتماعي
واملعارضة
للحراك السوري املعارض في أرياف حوران
ودمـ ـش ــق وحـ ـم ــص وحـ ـم ــاة وادل ـ ـ ــب وح ـلــب
ودي ـ ــرال ـ ــزور وفـ ــي مــدي ـن ـتــي ح ـمــص ودرعـ ــا
وعند الوافدين الريفيني في األحياء ّ
املهمشة
من مدينة دمشق (التضامن ـ الحجر األسود
ـ ـ دف الـشــوك) ،وكــانــت الـقــاعــدة االجتماعية
الصلبة للسلطة في مدينتي دمشق وحلب
عند التجار والصناعيني والفئات الوسطى
وعند األقليات الطائفية والدينية ( %25من
مجموع الـسـكــان) ،فيما كــان ال ـتــردد يشمل
بنى اجتماعية واسعة في مدن حماة وإدلب
وديـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور وال ــاذقـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا اسـتـغـلــت
األحـ ــزاب ال ـكــرديــة األزمـ ــة كمنصة أو كممر
ملـحــاولــة ف ــرض أجـنــداتـهــا الـخــاصــة ،والقــت
ف ــي ه ــذا ت ــأي ـي ـدًا واس ـع ــا ف ــي وس ــط األكـ ــراد
االجتماعي (األكراد  7ـ %10من السكان) .لم
يتصرف السنة ،كطائفة في أزمة ما بعد 18
آذار  ،2011وهم كانوا أيضًا كذلك في أحداث
 1979ـ ـ  1982ع ـن ــدم ــا وقـ ــف ت ـج ــار دم ـشــق
وأري ـ ــاف حـ ــوران ودم ـش ــق وح ـلــب ب ـقــوة مع
السلطة ،بل انقسم السنة العرب السوريون
(%66م ــن مجموع الـسـكــان) وفــق تحديدات
طبقية اقـتـصــاديــة ـ ـ اجتماعية ـ ـ سياسية ـ
ريف ومدينة ،وتوزعوا على التخوم الثالثة:
املواالة واملعارضة والتردد ،وقد كان هذا هو
ال ــذي منع ســوريــا مــن اإلاجـ ــرار إلــى الحرب
األهـلـيــة بـخــاف لـبـنــان  1990-1975وع ــراق
 2006ـ ـ  2007ولـيـقـتـصــر ال ـص ــراع ال ـســوري
عـلــى ص ــراع سلطة ـ ـ مـعــارضــة مـتــراكــب مع
ال ـع ــوام ــل اإلق ـل ـي ـم ـيــة ـ ـ ـ ال ــدول ـي ــة ـ ـ ـ املـنـظـمــات
العابرة للحدود .وعلى األرجــح كانت غرف
تجارة وصناعة دمشق وحلب أهم للسلطة
كـجــدار استناد مــن الفرقة الرابعة فــي أزمــة
 2011ـ  2017مثلما كان رئيس غرفة تجارة
وصناعة دمشق بدر الدين الشالح أهم عند
السلطة فــي أح ــداث  1979ـ ـ  1982مــن اللواء
علي حيدر قائد الوحدات الخاصة.
لـيـســت الـسـلـطــة ال ـســوريــة سـلـطــة ذات طابع
طــائـفــي مــن حـيــث ال ـقــاعــدة االجـتـمــاعـيــة .في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه فـ ــإن ال ـطــائ ـف ـيــة ف ــي املـجـتـمــع
الـســوري  2017-2011هــي أخــف بكثير ،ومن
خ ــال م ـقــارنــة ال ـح ــرائ ــق ،م ــن ل ـب ـنــان  1975ـ
 1990وم ــن عـ ــراق  2003ـ ـ ـ  .2017الـطــائـفـيــة
ك ـن ــزع ــة ت ــوج ــد ع ـن ــد ال ـس ـن ــي الـ ـ ـس ـ ــوري مــن
خ ــال ع ــام ــل أي ــدي ــول ــوج ــي س ـيــاســي متمثل
فــي النزعة اإلســامـيــة السياسية وال توجد
عـنــد املـتــديــن املـسـلــم الـسـنــي ،ه ــذه الطائفية
هجومية وواع ـيــة لــذاتـهــا وت ـحـ ّـدد اآلخ ــر من
خالل ذاتها ،بينما الطائفية عند الكثير من

كان صادمًا قدرة
السوريين على التفوق
على الجزائريين والعراقيين
في استعمال العنف

أبناء األقليات الطائفية والدينية في سوريا
 2011ـ  2017تظهر وتتمظهر من خالل نزعة
وقائية رهابية من اإلسالميني وتتحدد من
خ ــال ه ــذا ال ــره ــاب ،وبــال ـتــالــي ف ـهــي تـحــدد
ذاتـهــا الطائفية الخاصة مــن خــال (اآلخ ــر)،

وهذا ال عالقة له بالتدين بل يشمل ملحدين
ويساريني وعلمانيني في األقليات الطائفية
والـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة .ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقـتـصــاديــة والحياتية االعـتـيــاديــة كانت
س ــوري ــا  2017-2011أرقـ ــى م ــن لـبـنــان 1975
 1990وع ــراق  2003ـ ـ  ،2017وخصوصًا فيالـســاحــل ال ـســوري ال ــذي استقبل مــايــن من
حلب وغيرها في فترة  2012ــ 2017حيث كان
االقتصاد واالجتماع والحياة في حالة عبور
للطوائف وليسوا مختلطني أومشوبني بها.
كـ ــان الف ـت ــا لـلـنـظــر أن ال ــري ــف كـ ــان ال ـقــاعــدة
االس ـت ـن ــادي ــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـح ــراك امل ـع ــارض
بـفـتــرة مــا بـعــد  18آذار  ،2011فـيـمــا استند
اإلس ــام ـي ــون ال ـس ــوري ــون ف ــي أح ـ ــداث 1979
ـ ـ  1982عـلــى الـفـئــات الــوسـطــى املــديـنـيــة في
م ــدي ـن ـت ــي ح ـل ــب وح ـ ـمـ ــاة ،مـ ــع املـ ـشـ ـت ــرك فــي
املرحلتني وهو ريف محافظة ادلــب املهمش
ال ــذي استند إلـيــه األصــولـيــون اإلســامـيــون

إن الطائفية في المجتمع السوري هي أخف بكثير مما هي عليه في لبنان والعراق (أ ف ب)

العالقات الصينية ــ السعودية :الحوافز والعقبات
محمود ريا *
جاءت زيارة امللك السعودي سلمان بن عبد
ال ـعــزيــز إل ــى ال ـصــن ( 15ـ ـ  18آذار /م ــارس
الحالي) بهدف إحداث دفعة قوية للعالقات
الصينية ـ ـ السعودية ،والـتــي شهدت خالل
الفترة املاضية الكثير من القفزات النوعية.
إال أن زيارة امللك سلمان إلى ّالصني رافقتها
ن ـق ـط ــة سـ ـ ـ ــوداء كـ ـبـ ـي ــرة ،ت ـم ــث ـل ــت ب ــال ــرف ــض
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي «الـ ـ ــوقـ ـ ــح» لـ ـلـ ـع ــرض ال ـص ـي ـنــي
الضمني (ولكن الالفت) إلى القيام بوساطة
بــن الـسـعــوديــة وإي ــران (الـقــوتــن الـبــارزتــن
واملـهـمـتــن بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـص ــن) م ــن أجــل
رأب ال ـصــدع بينهما ،وامل ـســاعــدة عـلــى حل
الخالفات بــن الــدولـتــن ،والـتــي تؤثر سلبًا
في «التناغم» الــذي يحكم عالقة الصني مع
الدول األخرى.
ف ـت ـصــريــح ال ـس ـف ـيــر الـ ـسـ ـع ــودي ف ــي ال ـصــن
تــركــي بــن محمد املــاضــي ،غ ــداة إب ــداء وزيــر
الخارجية الصيني وانغ يي استعداد بكني
للوساطة بني البلدين ،كان صادمًا ويفتقد
إلى الحد األدنى من الدبلوماسية ،وال سيما
أنه جاء خالل مقابلة مع وكالة أنباء الصني
الجديدة (شينخوا).
بــالــرغــم مــن ذل ــك ،ف ــإن ال ـعــاقــات الصينية ـ
السعودية جيدة جدًا ،وهي تتجه إلى املزيد

من التطور ،فالسعودية دولة مهمة جدًا في
املنطقة ،والـصــن تسعى لتعزيز عالقاتها
معها ،ألن بكني حريصة على إقامة عالقات
م ـت ــوازن ــة م ــع مـخـتـلــف الـ ـق ــوى الـ ــوازنـ ــة في
منطقتنا ،ومــن بــن هــذه الـقــوى السعودية.
وق ــد ع ـ ّـب ــرت زي ـ ــارة الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شي
جينبينغ إلــى املنطقة مطلع الـعــام املاضي
ً
ع ــن ه ــذه ال ــرغ ـب ــة ،ح ـيــث زار ك ــا م ــن مصر
وال ـس ـعــوديــة وإيـ ـ ــران ،ف ــي الـتـفــاتــة واضـحــة
إلى القوى التي تملك دورًا كبيرًا في الشرق
األوسط.
وعلى الصعيد االقـتـصــادي تعتبر العالقة
ال ـص ـي ـن ـيــة ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة م ـه ـمــة جـ ـ ـدًا ،حيث
تـتــربــع ال ـس ـعــوديــة عـلــى ع ــرش الـ ــدول الـتــي
تـصـ ّـدر النفط إلــى الصني بشكل شبه دائــم.
كما أن السعودية سوق ضخمة جدًا وتشكل
فرصة كبيرة للشركات الصينية ،سواء على
مستوى املشاريع الكبرى ،أو على الصعيد
االستهالكي.
فــوق ذل ــك ،فــاألمــاكــن املقدسة عند املسلمني
م ــوج ــودة ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،وال ـص ــن تعتبر
أن تعزيز عالقاتها مــع الـسـعــوديــة يساهم
بـتـعــزيــز عــاقــاتـهــا مــع املـسـلـمــن فــي أنـحــاء
العالم.
كل هذا صحيح ،ولكن ما هو صحيح أيضًا
أن الـ ـص ــن ل ــدي ـه ــا م ـص ــال ــح اس ـتــرات ـي ـج ـيــة

على مستوى العالم ،وفــي منطقتنا أيضًا،
وفــي بعض املفاصل تتحول هــذه املصالح
إلــى مصالح حـيــويــة ،ولــذلــك فــإن بكني غير
مستعدة للتضحية بهذه املصالح مقابل أي
بدل مادي أو معنوي.
ومن هذه املصالح ما يجري في سوريا ،إذ
إن الصني لديها مقاربة مبدئية لهذا الوضع
ت ـن ـبــع مـ ــن امل ـ ـبـ ــادئ الـ ـت ــي تـ ـق ــود ال ـس ـيــاســة
ّ
الخارجية الصينية والـتــي تــركــز على عدم
جـ ــواز ال ـتــدخــل ف ــي شـ ــؤون ال ـ ــدول األخـ ــرى،
والـحـفــاظ على سـيــادة هــذه ال ــدول ،والعمل
عـلــى حــل األزمـ ــات بــالـطــرق السلمية وعبر

تتربع السعودية
على عرش الدول التي
ّ
تصدر النفط إلى الصين
بشكل شبه دائم

الـ ـح ــوار ،ول ــذل ــك ت ــرى ال ـص ــن ف ــي مـشــاريــع
ً
قرارات مجلس األمن في شأن سوريا تدخال
ســاف ـرًا فــي ش ــؤون ه ــذه ال ــدول ــة ،وعـقـبــة في
طريق السعي لحل األزمة فيها سلميًا.
هذا على املستوى املبدئي ،أما على املستوى
العملي فإن الصني ترى في وقوفها إلى جانب
روسيا مصلحة كبرى ال تستطيع تجاوزها،
ك ـمــا ت ــرى ف ــي م ـش ــاري ــع ال ـ ـقـ ــرارات م ـح ــاوالت
أميركية لرسم مـســارات األمــور في منطقتنا
ّ
يضر بمصالح
بما يلبي رغبة واشنطن ،وبما
الدول األخرى بما فيها الصني نفسها.
وي ــدخ ــل ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار م ــوض ــوع مـكــافـحــة
ّ
يشكل ّ
همًا حقيقيًا للصني،
اإلره ــاب ،والــذي
ّ
فاملجموعات اإلرهابية املكونة من أشخاص
ي ـح ـم ـل ــون ج ـن ـس ـي ــة ص ـي ـن ـي ــة م ـ ــوج ـ ــودة فــي
سـ ــوريـ ــا .مـ ــن ه ـن ــا ف ـم ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن تـقــف
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـص ـي ـن ـيــة إلـ ــى ج ــان ــب ال ـح ـكــومــة
ً
الـ ـس ــوري ــة ف ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــراع ،فـ ـض ــا ع ــن أن
ان ـت ـص ــار هـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــات ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
الـســوريــة سيعطيها الـقــدرة على مـ ّـد ذراعـهــا
اإلرهابية إلى داخل الصني نفسها.
ولـيــس خافيًا على أحــد أن هــذه املجموعات
تتلقى ـ بشكل أو بآخر ـ دعمًا مــن السلطات
الـسـعــوديــة ،مــا يجعل هــذه القضية الشائكة
نـقـطــة م ـحــوريــة ع ـلــى جـ ــدول أع ـم ــال ال ـح ــوار
الصيني ـ السعودي.

